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Ikona Ježiša Krista
Ikona Ježiša Krista sa nachádza v každom chrá

me, v každom našom dome... Je na nej znázornený 
náš Spasiteľ, celý alebo do polovice, oblečený do 
tuniky (chiton) červeno - purpurovej farby a v plášti 
(imation) modrozelenej farby, žehná pravou rukou 
a v ľavej ruke drží knihu Evanjelií. Červeno - 
purpurová farba tuniky predstavuje jeho Božiu pri
rodzenosť, modrozelená farba plášťa - jeho ludskú 
prirodzenosť. Tunika je  na spodku, bližšie pri tele, 
predstavuje to, že i keď Ježiš Kristus má dve priro
dzenosti, vždy má iba jednu osobu a to druhú Božiu 
-je  Synom Božím.

Náčrt takéhoto znázornenia Ježiša Krista na
chádzame už v katakombách. K jeho zdokonale
niu dochádza v 4. a 5. storočí, v 6. storočí nado
búda svoju definitívnu formu. Ikonobojecké bo
je v 8. a 9. storočí a palamitské hnutie v 14. 
storočí tiež prispeli svojimi poslednými drobný
mi teologickými a liturgickými zdokonaleniami 
ikony.

Teologicky ikona Ježiša Krista, Človeka - Bo
ha, teda Bohočloveka, je  grafickým znázorne
ním dogmy chalcedonského koncilu, pretože 
predstavuje vtelenú Božiu osobu. Syn Boží sa 
stal Synom človeka, tej istej prirodzenosti s Ot
com, tej istej prirodzenosti s nami. Teda jednej 
osoby - Božej, a dvoch prirodzeností: Božej a 
ľudskej. A práve ikona znázorňuje Ježiša Krista 

(Pokračovanie na str. 3)
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Z O B S A H U

Sv. Bažil Veľký O manželstve
Milovník ludí - Boh, ktorý sa stará o našu 

spásu, rozdelil život ludí na dva stavy. Život v 
stave manželskom a v stave panenskom. Kto je 
slabý a nemal by sily viesť boj za panenstvo, 
môže sa oženiť, ale musí vedieť, že bude vydávať 
počet Bohu z manželskej zdržanlivosti, svätosti a 
nasledovania svätých, ktorí žili v manželskom 
stave a mali deti. Takýmto bol v Starom zákone 
Abrahám, ktorého Sväté písmo chváli preto, že z 
lásky k Bohu bol rozhodnutý obetovať svojho 
syna a dvere jeho domu boli vždy otvorené pre 
pocestných. A ešte väčšie skutky dokázali Jób, 
Dávid, Samuel a mnoho svätých. A v Novom 
zákone takým bol Peter a iní apoštoli.

Od všetkých budú žiadať ovocie lásky k Bo
hu a blížnym. A každého trestať pre to, že 
nazachovával tie príkazy a celý zákon, ako to 
povedal Kristus: Kto miluje otca alebo matku 
viac ako mňa, nie je  ma hoden (Mt 10,37). Ak 
niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti 
svojho otca, matku, deti, bratov, sestry, ba aj 
svoj život, nemôže byť mojím (Lk 14,26).

Či sa azda nevzťahuje Evanjelium aj na tých, 
ktorí žijú v stave manželskom? Či nie je  to 
samozrejmé, že všetci rovnako budeme vydá
vať počet z toho, ako sme poslúchali Evanje
lium, ako aj tí, čo žiju v stave manželskom? 
Stačí, že majú dovolenie žiť so ženou. Všetky 
iné prikázania majú povinnosť rovnako zacho
vávať a každému, kto sa previňuje proti záko
nu, hrozí nebezpečie, lebo aj Kristus, ozna

mujúc vôľu nebeského Otca, hovoril luďom žijú
cim vo svete. A keď náhodou odpovedal na otáz
ku iba samým učeníkom, vtedy dodal: A čo 
hovorím vám, hovorím všetkým (Mk 13,37).

Preto nebuď ľahostajný ty, čo si si vybral 
život v stave manželskom. Nemysli si, že ty 
smieš milovať svet. Naopak, musíš sa viac na
máhať a musíš byť ostražitejší, ak chceš byť 
spasený. Veď si si vybral život medzi rozosta
venými sieťami, kde majú prevahu nepriateľ
ské sily. Stále budeš mať pred očami lákadlá 
hriechu, tvoje zmysly budú vo dne v noci otvo
rené žiadostivosti. Neutečieš a navyhneš sa 
bojom so zradcom. Nepremôžeš ho bez ná
mah, keď budeš chcieť zachovávať zákony 
Evanjelia. Akože by si sa mohol vyhnúť tomu
to boju, keďmusíš byť na samom bojišti? Celý 
svet pod nebom je  jedno bojište. Nepriateľ ako 
besný pes behá po celom svete a hľadá, koho 
by mohol pohltiť, ako to vidíme z vyprávania o 
Jóbovi. Ak nechceš bojovať s nepriateľom, pre
sťahuj sa na iný svet, kde by ho nebolo. Tam 
budeš mať dovolené bojovať a zanedbávať bez 
nebezpečenstva vykonávanie príkazov Evan
jelia. A preto že je  to nemožné, musíš sa skoro 
naučiť, ako bojovať s nepriateľom. Zo Svätého 
písma sa uč tomuto bojovému umeniu, aby si 
nebol premožený pre svoju nevedomosť a ne
dostal sa do večného ohňa.

Tolko som len tak mimochodom povedal 
tým, ktorí v stave manželskom sa neboja zane
dbávať Kristove príkazy.
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Jozef HAVRAN

Dúha
Čím hlbšie stúpaš na dno do seba, 
otváraš sa ako veľká záhrada 
a čuduješ sa 
Jeho dielu.

Si Mliečna dráha 
utkaná z nebeských nitiek, 
spojených pevne s Ním.

Si farba storaká, 
ostávaš dúhou naveky.
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K rst - vn ú torn á h od n ota človek a
Kde siaha začiatok hriechu? Od Adama? 

Ešte oveľa prv. Od hriešneho pádu anjelov, 
ktorí sa dali ovládnuť pýchou proti Bohu. 
Apoštol Peter o nich napísal vo svojom Dru

hom liste, že Boh 
ich zvrhol do tma
vých priepastí pod
svetia (2 R  2,4), 
čiže stali sa z nich 
diabli. Jeden z tých 
diablov v podobe 
hada navádzal prvú 
ženu Evu v raji na 
také isté previne

nie. Povedal jej: "Keď budete jesť zo zakáza
ného stromu, otvoria sa vám oči a vy budete 
ako Boh " (Gn 3,5). Evu opantali diablove 
slová, previnila sa neposlušnosťou voči Bohu 
a naviedla na hriech aj svojho muža. Apoštol 
Pavol napísal v liste Rimanom, že následky 
hriechu prvých ľudí prešli na všetkých ľudí. 
Prví rodičia stratili večné šťastie nielen pre 
seba, ale aj pre všetko svoje potomstvo.

Človek spyšnel, neposlúchol Stvoriteľa a 
vrhol sa do hriechu. Prvý hriech, spáchaný na 
zemi, bol hriech smrteľný, velký, lebo odoprel 
poslušnosť Bohu Stvoriteľovi. Poprel zvrcho
vanú Božiu vládu nad človekom a súčasne aj 
Božiu múdrosť, ktorá ustanovila túto skúšku 
pre človeka.

Ľudské pokolenie stratilo dedičným hrie
chom nadprirodzené a mimoprirodzené dary, 
čiže milosť posväcujúcu a pôvodnú neporuši- 
teľnosť a nesmrteľnosť. Tieto dary totiž nepat
ria k ľudskej prirodzenosti ako náležitosti. 
Boh ich daroval prvému človekovi len z dob
roprajnosti. Avšak keby naši prarodičia neboli 
zhrešili, boli by tieto dary po nich dedili všetci 
ľudia. Kedže ale prarodičia v skúške neob
stáli, nemohli tieto dary prechádzať na ľudské 
pokolenie. Adam svojím hriechom prestal byť 
predstaviteľom ľudského pokolenia, a preto 
aj keď hriech oľutoval, ostal len súkromnou 
osobou a nemohol zadosťučiniť za svoj 
hriech a napraviť vec do stavu, ako bola pred 
hriechom. Adam svojím hriechom prestal byť 
hlavou ľudstva.

Nový Adam - Spasiteľ sveta sa mal stať 
hlavou ľudského pokolenia a mal zadosťuči
niť za hriech prvého Adama a za ostatné 
hriechy ľudí. Preto potom ustanovil sviatosť 
znovuzrodenia - krst, ktorým si človek môže 
získať nadprirodzený dar milosti posväcujú
cej, ktorú Adam stratil pre celé ľudstvo.

Uveďme si to na príklade: Syn bohatých ro
dičov po ich smrti vlastní všetko bohatstvo,

ktoré mu rodičia zanechali. Syn chudobných 
rodičov po ich smrti okrem majetku, ktorý mu 
zanechali, preberá na seba aj všetok dlh, 
ktorý rodičia nestihli splatiť počas svojho ži
vota.

Adamovi potomci prichádzajú na svet bez 
posväcujúcej milosti (dlh) a prinášajú si aj po
rušenie ľudskej prirodzenosti. V týchto nedos
tatkoch pozostáva dedičný hriech a to je stav

upadnutia, nedostatok dobra, ktoré by malo 
byť hneď prítomné, kedže máme nadpriro
dzené povolanie. Sv. apoštol a evanjelista 
Ján (Jn 3,5) hovorí: 'Veru, veru, hovorím ti, ak 
sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže 
vojsť do kráľovstva Božieho."

Slovo baptizmus pochádza z gréckeho slo
va baptidzo a to sa odvodzuje od bapto, čo 
znamená ponárať. Slovenský výraz "krstiť" je 
od mena Kristus, robiť Kristovým. Slovo bap- 
tidzain v kresťanskom zmysle je výraz, ktorý 
všeobecne znamená obmytie vodou so vzýva

ním, ktorým sa človek stáva kresťanom. 
Apoštolská a patristická literatúra týmto výra
zom označuje krst, napr. kúpeľ znovuzrode
nia (Tit 3, 5): "ktorý nás spasil nie pre 
spravodlivé skutky, ktoré sme konali, ale z 
velkého milosrdenstva, a to kúpeľom znovu
zrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého." 
"Sviatosť vody" - Tertulián.

Krst je sviatosť, ustanovená Kristom, ktorou 
skrze vonkajšie obmytie vo
dou a vzývaním Najsvätejšej 
Trojice sa človek duchovne 
znovuzrodzuje a stáva sa 
schopným prijať iné sviatos
ti.

V Svätom písme tri texty 
Evanjelia hovoria o krste: Mt 
28, 18-20: "...Idte teda a uč
te všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého..." Mk 16, 15 - 16: 
"...Idte do celého sveta a 
kážte Evanjelium všetkému 
stvoreniu! Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený, ale 
kto neuverí, bude odsúde
ný." Jn 3,5: "...Ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha 
Svätého, nemôže sa dostať 
do kráľovstva Božieho." Tra
dícia jednomyseľne potvr
dzuje, že krst ustanovil 
Kristus. Krst bol ustanovený
- podľa názorov rôznych au
torov - krstom Ježiša Jánom 
Krstiteľom. Túto mienku pri
jali viacerí Otcovia tradície, 
sv. Tomáš a nachádza sa v 
Katechizme Tridentina. Krst 
bol ustanovený pri príležitosti 
rozhovoru Krista s Nikodé- 
mom. Krst bol ustanovený vo 
chvíli, keď Ježiš rozkázal 
apoštolom po svojom zmŕt
vychvstaní a pred nanebov

stúpením, aby krstili všetky národy.
Kedže krst je nevyhnutná a potrebná svia

tosť k spáse človeka, pretože vlieva do našej 
duše milosť posväcujúcu, povzbuďme sa viac 
ako doteraz za krásu našej duše, ako Božiu 
priazeň voči nám a ako láskyplný úsmev Ne
beského Otca na nás a ako náš láskyplný 
úsmev na Nebeského Otca a na našich blíž
nych. Milosť posväcujúcu si vo svojom srdci 
uchovajme a rozmnožujme, lebo to je pravý 
zmysel nášho života.

o. Vasil KUNDRÁT, OSBM

Ikona Ježiša Krista
(Pokračovanie zo str. 1)

v tejto jeho dvojakej skutočnosti: ľudskej - 
viditelnej a Božej - neviditeľnej.

Zlatá farba na ikone (pozadie a svätožiara) 
predstavuje Božiu slávu a svätosť, kríž vo 
svätožiare predstavuje úplnosť spásonosnej 
ekonómie Ježiša Krista...

Okrem toho na ikone nachádzame tri typy

nápisov. Prvé dva sú nevyhnutné vždy, a sú 
napísané vždy po grécky:

1.) na obidvoch bokoch Ježiša Krista vidí
me napísané: "I X" alebo "IC XC" prvé a 
posledné písmeno jeho gréckeho mena: Isus 
Christos.

2.) V svätožiare okolo jeho hlavy, je  znázor
nený kríž a v ňom sú napísané tri grécke

písmená: "OON", ktoré znamenajú "Ten, kto
rý je" - teda meno, ktorým sa pomenoval Boh 
na hore Sinaj Mojžišovi (Ex. 3,14).

3.) Tretí nápis je  tzv. meno dodatkové. Ne
musí byť v gréčtine, či sťaroslovančine. Toto 
meno - je  titulom zo Svätého písma napr. 
Pantokrator, Emmanuel, Kráľ kráľov, Najvyš
ší Velkňaz, Spasiteľ, Milosrdný, Bohatý na 
milosrdenstvo, Múdrosť Božia, Lekár duší a 
tiel, Zem žijúcich, Dobročinec...

Pripravil Vladimír MARIÁNSKY, OSBM
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Cirkev jed n o tn á  
v  duchu a v  pravde

interview s o. ignatijom, predstaveným kláštora v Koiome pri Moskve, pripra
vila sestra Tamara a preložila z francúzskeho časopisu Oheň a svetlo.

Stretli sme o. ignatija v Kláštore Narodenia 
Panny v Kolomne blízko Moskvy. Kláštor je 
veľmi starý a veľmi pekný, ale úplne zničený 
bol vrátený cirkvi asi pred rokom ...

Otec Ignatij: Reštaurujeme tento kláštor, 
ale to nie je  podstatné. Pre renesanciu 
cirkvi je  dôležitejšia premena človeka, vy
tvorenie živej komunity, zjednotenej v du
chu a v pravde, ktorá svojou činnosťou 
dokazuje Krista, svetlo, lásku a prináša 
veľmi aktívne Božie slovo svetu. Podstat
nou činnosťou nášho kláštora je  činnosť 
misionárska v tomto viac ako inokedy se- 
kularizovanom svete, ktorý je  smädný po 
Božom slove. Chcel by som, aby moji re
hoľníci boli hlboko religiózni, otvorení, 
osvietení duchovným poznaním a samo
zrejme, aby boli umelcami.

Sestra Tamara: Na západe máme ob
raz o ruskej cirkvi ako o takej, ktorá 
svedčí o zázraku Vzkriesenia, mnoho 
krstov, plné chrámy... Myslím si, že je  to 
určitým spôsobom čas naplnenia fatim- 
ských proroctiev...

Otec Ignatij: Nemýlite sa, keď  máte taký 
obraz. Po veľmi dlhých desiatkach rokov 
skoro úplného umlčania, po čase, keď  bo
la cirkev skoro zakázaná, konečne bola 
cirkev oslobodená. Ale čas prešiel, svet sa 
zmenil a cirkev má odpovedať na výzvy 
našich čias. Preto sa súčasne spĺňa návrat 
k  cirkvi a renesancia cirkvi... Vrúcne sa 
modlíme k Bohu, aby táto renesancia bola 
renesanciou v Duchu a nie návrat ku kul
túrnym tradíciám, vonkajšej rutine, ktorú 
by sa znova dalo veľmi ľahko vyrvať z 
ľudských sŕdc. A k niet návratu v Duchu 
Svätom, bude vždy nebezpečenstvo, že 
počas ťažkých a pochmúrnych údobí, pre
nasledovaní a ťažkostí sa ľud vzdiali od 
cirkvi, ako sa vzdialil v roku 1917.

Preto je  misionárska aktivita cirkvi veľmi 
dôležitá a práve tak dôležité je  vzdelávať 
vo viere tých, ktorí sú už v cirkvi.

Sestra Tamara: Je to zaujímavé pre 
nás, že hovoríte o misiách! Aké sú pod
ľa vás vzťahy medzi našimi cirkvami v 
súčasnosti?

Otec Ignatij: Misie nie sú len výsadou 
katolíckej cirkvi, vždy existovali v pravo
slávnej cirkvi. Sv. Cyril a Metod, sv. Štefan 
z Permy, sv. Mikuláš z Japonska boli mi
sionármi a sv. Inocentz Moskvy tiež, tento 
založil ruskú misionársku spoločnosť. 
Chceme urobiť znovuzrodenie misionár
skej tradície v Rusku.

Čo sa týka vzťahov medzi cirkvami pra
voslávnou a katolíckou, to je  určite otázka 
veľmi komplexná. Verím, že to, čo sa stalo

v roku 1054, to znamená, že velká schiz
ma, rozdelenie cirkvi na cirkev východnú a 
západnú, bolo najväčšou tragédiou celej 
cirkvi. Kiežby sa kresťan modlil za jednotu 
v duchu a v pravde, myslím, že je  to reálne. 
Ale netreba nikdy zabudnúť, že a j v cirkvi 
boli v prvých storočiach rozdiely medzi 
rozličnými komunitami miestnych cirkví. 
Boli rozličné liturgické tradície, ale cirkev 
bola súčasne zjednotená a tie zvláštnosti 
neprekážali je j jednote, škoda, že v urči
tých historických obdobiach tieto malé roz
diely viedli k  schrizme!

Myslím si, že miestom rozdelenia je  stále 
to miesto, kde zvláštností v tradíciách cir
kvi prejdú na to, čo ich spája a máme vždy 
chcieť, aby každá cirkev milovala a reš
pektovala súčasne tradície druhej cirkvi a 
pritom si každá zachovala svoje bohatstvo 
a svoju jedinečnú tradíciu. Vidím perspek
tívu zjednotenia všetkých kresťanov a ce
lej cirkvi v dialógu lásky a tolerancie.

Ťažkosti a spory, ktoré sú teraz medzi 
katolíckou a pravoslávnou cirkvou najmä 
vo východnej Európe a Rusku, sú v dô
sledku zrútenia sa totalitného režimu. Ale 
verím tiež, že táto doba pominie a my sa 
musíme modliť, aby každá strana mohla 
dôjsť k  porozumeniu, a že nájdu rovnaké 
hľadisko.

Sestra Tamara: Čo si myslíte o súčas
nej situácii medzi našimi cirkvami? 
Podľa vás, ako prejdeme týmto smut
ným obdobím?

Otec Ignatij: Súčasná situácia medzi na
šimi cirkvami je  naozaj zložitá, ba dokonca 
kritická. V takejto situácii katolíci, ktorí prí
du do Ruska, by sa mali chovať úprimne  a 
jemne a vždy si pripomenúť, že sú v zemi 
pravoslávnej, ktorá prežila horké prenasle
dovanie v cirkvi. Takéto prenasledovania 
zaviedli ľudí vždy do obdobia strachu, ba 
až úzkosti a každá nová zmena vyvolaná 
v dušiach, vzbudzuje len nedôveru.

Katolíci by mali vždy počítať so špecific
kou náboženskou situáciou tejto zeme a s 
psychológiou ruských veriacich a rešpek
tovať pravoslávnu tradíciu, z ktorej sa mô
žu veľa naučiť a prijať.

Keď ostaneme otvorení jedni voči dru
hým v tomto dialógu, keď si každý z nás 
začne ponechávať pre seba určitú zdržan
livosť, tajnosť jedného voči druhému, rých
lejšie a jednoduchšie s i vzájomne 
porozumieme.

Tu väčšina veriacich nerozumie dogma
tickým a teologickým odtieňom, ktoré majú 
naše cirkvi a často nerozumejú konfesio
nálnym odlišnostiam, ale vidia vašu otvo-

ABY VŠETCI JEDNO BOU,
AKO TY OTČE, SI VO MNE 

A JA SOM V TEBE, ABY AJ ONI
V NAS JEDNO BOLI, ABY SVET 
UVERIL, ZE TY SI MA POSLAL

renosť, vašu úprimnosť, vašu dobrú vôľu 
im pomôcť a porozumieť, vašu lásku, vašu 
úctu a trpezlivosť, ktorú možno vždy počas 
osobného kontaktu, vtedy bude všetko 
dobré.

Sestra Tamara: Vravíte, že sa raz naše 
cirkvi zjednotia a podľa vás, ako by sa 
to mohlo stal?

Otec Ignatij: "Cirkev je  jedna", to je  titul 
jednej z  prác Chomjakova: a kedy bude 
jednotná?

Organizácia v zmysle jednej hierarchic
kej štruktúry to by bolo veľmi komplikova
né a pravdu povediac, treba vedieť, že to 
nikdy neexistovalo. Ale keď  sa cirkev sta
ne jednotnou v svedectve Ježišových slov 
v Duchu a v Pravde - a nie ideológiou 
alebo nejakým iným systémom - myslím si, 
že takto bude cirkev naozaj zjednotená.

Chcel by som pripomenúť zrodenie cir
kvi, keď  Duch Svätý zostúpil na apoštolov, 
všetci hovorili v tom istom duchu, ale roz
ličnými jazykm i a v tom vidím model, bu
dúcnosť cirkvi a bezpochyby realitu cirkvi.

My máme byť inšpirovaní tou istou apoš
tolskou skúsenosťou, ktorá svedčila o Kris
tovi vo viacerých rečiach, ale v tom istom 
duchu. Netreba stavať babylonskú vežu, 
ktorá chcela zjednotiť všetkých, keď  všetci 
hovorili tou istou rečou. Spomeňme si, že 
táto skúsenosť je  už preč, a že netreba sa 
znova dopúšťať chýb.

Sestra Tamara: Azda preto je  Mária tak 
prítomná v týchto časoch, lebo ona pri
tiahla Ducha Svätého na svet. Azda sa 
táto jednota uskutoční cez ňu.

Otec Ignatij: Myslím si, že táto jednota je  
už dosiahnutá svedectvom apoštolov An
dreja a Petra, ako aj svedectvom kresťa
nov, ktorí veľa urobili pre dialóg a 
porozumenie m edzi západnými a východ
nými cirkvami v 20. storočí. Hovorím tu 
predovšetkým o pápežovi Jánovi XXIII. o 
patriarchovi Athenagorasovi, o metropoli
tovi Nikodimovi, otcoch Sergejovi Bubla- 
kovi, Jurajovi F  lorovskom, Jánovi Main-

(Pokračovanie na str. 5.)
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A me r i k a  u c t i e v a  Ma t k u  U s t a v i č n e j  P o m o c i
Od Aljašky po Ohňovú Zem sa 

nachádzajú chrámy zasvätené 
Matke Ustavičnej Pomoci. Zaslúži
li sa o to v Novom Svete obetavo 
pracujúci redemptoristi.

V Kanade vlastní okolo 500 chrá
mov obraz Matke Ustavičnej Po
moci a z toho asi 5 chrámov je 
zasvätených Matke Ustavičnej Po
moci, napr. vo Winsdore, Montre- 
ali, Yorktowne, Toronte.

Prvým chrámom v Spojených 
štátoch, v ktorom bol umiestne
ný obraz, bol chrám sv. Jakuba  
v Baltimore. Stalo sa to v roku 
1868. Odtiaľ sa táto pobožnosť 
rozšírila po celom USA. Mnohé 
chrámy vlastnia obraz Matke 
Ustavičnej Pomoci a najväčšie 
centrá vznikajú: v Bostone, San 
Francisco, Saint Luis, Chicago, 
New Yorku, Washingtone. Do
konca v národnej katedrále vo 
Washingtone je kaplnka zasvä
tená MUP. Taktiež mnoho iných 
chrámov je zasvätených Matke 
Ustavičnej Pomoci .

Najväčšie pútnické miesto Matke 
Ustavičnej Pomoci je v Bostone. V 
1871 roku bol obraz najprv v dre
venom, a neskôr v murovanom 
chráme. Na tomto mieste Matka 
Božia uzdravovala chromých. 
Chrám dostal názov "zázračný". 
Tu bola výdatná monografia pod 
názvom "Sláva Márii v Bostone". V 
1953 je chrám zreštaurovaný a 
stáva sa tak hodným chvály Matky 
Božej. Existujú tu rôzne spolky, 
ktoré si vzali za patrónku Matku 
Ustavičnej Pomoci. Pre všetkých 
ctiteľov je vydávaný mesačník 
"Perpetua! Help". Pre nevidomých 
vyšla špeciálna kniha napísaná 
Brailleovou abecedou. Kult Matky 
Božej je tu veľmi živý.

V Mexiku zaviedli pobožnosť k 
Matke Ustavičnej Pomoci redem
ptoristi, ktorí tam prišli v roku 
1908. Ona bola patrónkou ich 
misií a rekolekcií. Vydáva sa tu 
niekolko časopisov. Jeden z bis
kupov písal: "Počas 40 rokov pas
toračnej práce všade povzbu

dzujem k pobožnosti k Matke 
UstavičnejPomoci."

Kult Matky Ustavičnej Pomoci sa 
tiež rozvíja v pásme Malých a Veľ
kých Antíl, a taký kraj ako Haiti 
ohlasuje Matku Ustavičnej Pomoci 
za svoju patrónku.

Južná Amerika sa stala vďaka 
práci redemptoristov miestom 
veľkých diel, ktoré vykonala ľud
ská nábožnosť a milosrdenstvo 
Matky Božej. Také krajiny ako 
Argentína, Brazília, Bolívia, Ko
lumbia a iné juho - americké re
publiky majú svoje centrá kultu 
Matku Ustavičnej Pomoci. Nemô
žeme tu vymenovať všetky miesta 
a hovoriť o nábožnosti ctiteľov 
Matky Božej, ktorí sa modlia pred 
Jej obrazmi. Existuje mnoho 
chrámov zasvätených Márii a je 
vydané množstvo kníh, piesní a 
modlitieb jej zasvätených. Všetko 
to svedčí o nezvyčajnom vzťahu, 
ktorý majú veriaci k Matke Usta
vičnej Pomoci.

CBNO, redemptorista

Cirkev jed n o tn á v  duchu a v  pravde
(Dokončenie zo str. 4.)

dorffovi, Vladimírovi Soloviovovi, Franzovi 
Urs von Batthasarovi, Romanovi Guardi- 
nim a ešte mnoho ďalších...

Sestra Tamara: Otec Alexander Men 
tiež, určite ste ho dobre poznali.

Otec Ignatij: Áno. Ostal vždy pravosláv
nym kňazom, ale mal veľmi široký rozhľad. 
Dokonale verný tradícii, v ktorej bol vycho
vaný a cirkvi, v ktorej slúžil bohoslužby, bol 
pritom otvorený voči rozličným vyznaniam  
viery v Krista vo svete, delil sa s darmi, 
ktoré dostal od Pána ako kazateľ, teológ, 
apologetik cirkvi... nielen v Rusku, ale aj 
na západe.

Takým istým spôsobom ako západ po
znal bohatstvo ruského pravoslávia cez 
ikony, ruských teológov v emigrácii, nábo
ženské spevy... tak isto aktivita otca Mena 
spočívala takpovediac v prenesení pravo
slávnej spirituality a tradície na západ. A 
jeho život bol ozaj zasvätený za jednotu 
všetkých kresťanov, vždy hovoril, že nie je  
možné odriekať modlitbu cirkvi formálne 
"za pokoj vo svete, za rozkvet sv. cirkvi a 
za jednotu všetkých"...

Sestra Tamara: Aká je  aktuálnosť du
chovného dedičstva otca Alexandra Me
na v jeho predstave na cirkev? Priniesol 
niečo nové do predstavy na cirkev?

O tec Ignatij: Svojou kazateľskou a 
m isionárskou činnosťou vždy svedčil o 
Ježišovi. Bol osobnosťou veľm i živou, 
veselou a prežíva l v K ris tov i tú p lnosť  
života, ktorou inšp irova l m noho ľudí, 
k to rí ho obklopovali a k to rí bo li veľm i 
rozd ie ln i: m ládež, ve ľk í in te lektuá li a le 
bo jednoduché babky. K eď  o tvo ril oko
lo seba toto veľké a živé spoločenstvo, 
naučil ľud í slobode a o tvorenosti du 
cha. O tvorenosť voči Pánovi, o tvo re 
nosť jedných k  druhým, nauč il ľud í 
m ilovať a to bolo nutné v týchto ča 
soch, ke ď  celá krajina žila v strachu, 
ke ď  sme bo li úplne odde len í od sveta. 
Tento nápoj slobody, k to rý  dáva l ľu 
ďom, bo l obzvlášť potrebný.

A k ide o jeho  pohľad na cirkev, vedel, 
že kresťanstvo je  ešte veľm i m ladé a 
že má veľkú budúcnosť a m ysle l si, že 
všetky kom plikácie rozdelenia, ktoré  
cirkev prežívala počas viacerých s to ro 
čí, bo li bezpochyby p red  vrcholom, ku  
ktorém u sme sm erova li a že skôr č i 
neskôr dosiahnem e tento vrchol a že  
všetci dôjdem e k poznaniu  pravého  
Boha.

Otec A lexander videl perspektívu tak
to. Podľa neho duchovná cesta ľudstva a 
cesta cirkvi je  cestou, ktorá vystupuje na

Golgotu a sym bolizuje trápenia, muky a 
bolesť zrodu pravdy a súčasne víťazstvo 
tejto pravdy nad zlom.

Sestra Tamara: Marta Robinová tiež pro
rokovala, že cirkev má prejsť kenózou a 
až potom prídu svätodušné sviatky lásky.

Otec Ignatij: Áno, cirkev sa podobá Je
žišovi, ktorý prešie l touto kenózou úplne 
a takým istým spôsobom cirkev prechá
dza cez túto kenózu počas celých svo
jich  dejín, cirkev má vystúpiť smerom k 
svetlu a bezpochyby prem eniť svet. A 
cirkev má najviac svedčiť o sebe cez 
nás, cez je j údy a m y máme byť a j bezú
honní a ozajsne svedčiť o Duchu Svä
tom. H istorické chyby niektorých  
kresťanov, ich nehodnosť, sú, žiaľ, ako 
ťažké a čierne škvrny na celom kresťan
stve, ale ja  s i myslím, že to všetko má 
ostať doménou dejín. A cirkev vo svojej 
plnosti, v ce le j svoje j kráse a vo svojom  
svetle má prem eniť tento svet, nech sa 
naša nádej zakladá na tomto.

"Pokoj nebude panovať m edzi ľuďmi, 
ak nebude panovať najprv v každom z 
nich" - vravel pápež Ján XXIII. A s Tomá
šom Akvinským  dodávam:

"Svornosť nie je  uniform ita názorov, 
ale súlad vôle"

Preložila MUDr. Anna CHOVANCOVÁ
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Biskup Ján Jozef I. de Camelis

VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ 
gréckokatolíckej cirkvi

Situácia v spoločnosti a 
v gréckokatolíckej cirkvi

V 16.storočí začala v Uhorsku rapídna 
transformácia hodnôt vo všetkých sférach 
spoločenskej aktivity. Najmarkantnejšie sa to 
prejavovalo teatrálnym lavírovaním časti 
šľachty a meštianstva, sukcesívne sa narúšali 
tradičné postoje a myšlienkové tendencie sa 
skryte dávali na verejnosť ako pokrokové a 
oslobodzujúce spod rozličných útlakov (po
litických, náboženských, národných či ná
rodnostných). Propagácia demagogických 
hesiel (pro libertate, pro patria a iné) bola 
kamuflážou tých, ktorí sa chceli presadiť po
liticky i ekonomicky. Pravdou je, že konflikt
né situácie vyrastali z hromadiacich sa 
negatívnych javov duchovného a sociálne- 
politického života európskej spoločnosti a 
uhorskej osobitne. Celý proces prebiehal vo 
viacerých smeroch, pričom negatívne javy 
vystupovali na povrch s rozličnou intezitou.

V prvom rade možno uviesť vplyv turec
kej invázie. Turci sa dostali až na južné Slo
vensko. Vojenská invázia Turkov zatiahla 
Uhorsko a jeho inkorpovanú časť - Slovensko -, 
do medzinárodného konfliktu. Ďalej to bola 
porážka uhorských vôjsk pri Moháči 1526, v 
ktorej padlo veľa významných osobností (päť 
vyšších duchovných), čo vnieslo dezorgani- 
záciu do života v Uhorsku. V treťom rade to 
bol nástup Habsburgovcov na uhorský trón, 
ktorý vytvoril nesúhlas a odpor velkej časti 
uhorskej šľachty a ktorá zorganizovala odboj 
proti tomuto právnemu aktu a stavu. V štvr
tom rade to boli myšlienkové prúdy, ktoré sa 
šírili zo zahraničia v podobe anabaptizmu, 
protestantizmu a filozofických koncepcií, 
spochybnil sa katolícky univerzalizmus a 
miesto neho sa formovali národné protes
tantské cirkvi, formovali sa liberalisticko-ate- 
istické názory, spochybňovalo sa učenie 
katolíckej cirkvi. Veľa katolíkov nežilo kato
líckym životom, ale klátilo sa ako trstina vo 
vetre, ba sa aj zlomilo vo viere. Dediny, kto
rých obyvateľstvo nebolo plnoprávne, boli v 
právomoci zemepánov. Oni rozhodovali o 
ich viere (dus regio, eius regilio). Ak šľachtic, 
či mestská honorácia menili vierovyznanie, 
vtedy aj masy museli vyznávať novú konfe
siu1. Do takejto situácie v Uhorsku prišiel Ján 
Jozef I.de Camelis, aby obsadil uprázdnený 
stolec mukačevského biskupstva.

Nástup a pôsobenie de Camelisa 
v gréckokatolíckej cirkvi

Historiografia uvádza, že keď v roku
1689 bol prímas Kollonich vo Vatikáne, došlo 
k rozhovorom s pápežom o problematike cir
kvi v Uhorsku a o obsadení gréckokatolícke
ho mukačevského biskupstva. Zo strany 
pápežskej kúrie bol pre túto úlohu navrhnu
tý Ján Jozef de Camelis (tiež Camilis), naro
dený roku 1642, člen baziliánskeho rádu, 
ktorý po osobných konzultáciách ponuku

prijal. Camelis bol pôvodom Grék a ako dva
násťročný sa dostal do kláštora, vyštudoval, 
stal sa doktorom teológie a filozofie. Bol Cir
kvi oddaný, široko rozhľadený a rozvážny 
duchovný. Prejavoval sa ako eminentne 
vzdelaný organizátor a neobyčajne húževna
tý v zverenej práci. V Ríme zastával viacero 
funkcií - bol kustódom knižnice, zastupoval 
rád baziliánov vo funkcii cirkevného proku
rátora. Na Kollonichov návrh ho pápež Ale
xander VIII. dňa 5. novembra 1689 vyme
noval za apoštoského zástupcu (vicarius), 
vysvätili ho za titulámeho biskupa sebasteis- 
kého. Do Viedne prišiel v sprievode kardiná
la Kollonicha, kde ho cisár Leopold I. 
vymenoval za mukačevského biskupa s pod
mienkou, že on a jeho nástupcovia budú v

budúcnosti vystupovať ako zástupcovia já
gerského biskupstva a budú poslušnosťou 
subordinovaní biskupovi v Jágri. Tento cisá
rov odklon od pápežskej právnoteologickej 
normy a náplni Camelisa viedol v praxi k 
závažným zápletkám a komplikáciám vo vý
kone jeho funkcie2.

Camelis z Viedne odišiel najprv do leles- 
kého premonštrátskeho kláštora k váradské- 
mu biskupovi Benkovičovi, ktorý v tom čase 
tam prebýval. Do Lelesa ho nasmeroval sám 
Kollonich, aby sa bližšie informoval o du
chovnej i spoločenskej mikroklíme regiónu a 
mukačevského biskupstva osobitne. Biskup 
Benkovič odprevadil de Camelisa do Muka- 
čeva, kde ho predstavil tamojšiemu ducho
venstvu3. Jeho sídlom sa stala časť kláštora 
baziliánov.

Camelis, chápajúc vážnosť situácie, pri
kročil k premyslenej tolerantne vedenej ob
nove cirkevnej správy i duchovného života v 
mukačevskej gréckokatolíckej eparchii. 
Problémov bolo veľa, a naviac, bolo ich pot

rebné riešiť urýchlene a v zložitom období. 
Hneď po príchode si vytipoval postup rešta
urácie, nadviazal kontakt s kňazmi i laikmi, 
bol v neustálom kontakte s Kollonichom. 
Uvedomoval si, že iba detailné poznanie 
problematiky mu umožní obnoviť riadne 
fungovanie života eparchie. Z toho aspektu 
precestoval fary i filiálky mukačevskej epar
chie, nadviazal osobný kontakt s kňazmi i 
veriacimi, čím získal skutočný obraz situácie. 
Vždy sa snažil riešiť problémy na mieste. O 
svojej činnosti i udalostiach viedol denník 
(diár), v ktorom v jazyku latinskom zachytá
val stručne všetky dôležité poznatky. Z 
množstva údajov je potrebné niektoré uviesť, 
čím sa zviditeľnia výsledky jeho konkrétnej 
činnosti: - 15.júna 1690 - prišli ku mne dekan 
Gregor Sztanczianszky a poddekan (alespe- 
res) Peter Kumlovský zo župy Zemplínskej, 
ktorí uviedli, že v ich obvode je okolo 40 
duchovných. - 22,júna 1690 - bol u mňa Ja- 
linszky, dekan z Trnavy pri Laborci (Tarna), 
ktorého som vymenoval za hlavného dekana 
pre michalovský a sobranecký obvod s 19 
duchovnými. - 4.novembra 1690 - usporiadal 
som cirkevný snem (synodu) v Stanči 
(Sztáncs), na ktorom 40 duchovnách prijalo, 
respektíve potvrdilo úniu. - 17.novembra
1690 - na synode v Stropkove prijalo úniu v 
počte 17. - 14.decembra 1690 - usporiadal 
som synodu v Humennom, kde okolo 40 du
chovných prijalo úniu4.

Od tých čias boli na Zemplíne zriadené 
tri hlavné dekanáty - Stropkov, Humenné a 
Nové Mesto pod Šiatrom5.

Camelis počas prvých rokov svojho pô
sobenia usporiadal na rozličných miestach 
eparchie 12 synod a ponavštevoval všetky 
farnosti. Z jednotlivých synod i dielčich po
rád vypracoval krátke zápisy. Zo szatmár- 
skej synody spracoval podrobnú správu o 
stave eparchie pre Kollonicha a pre Congre- 
gatio de propaganda fide v Ríme. V konšta- 
táciách sa uvádzalo, že náboženské vedomie, 
morálka veriacich, úroveň duchovenstva, 
cirkevná správa, cirkevná disciplína vply
vom rozličných destabilizačných činiteľov je 
dezolátna. Na základe toho diagnostikova
nia mohol pristúpiť k postupnej duchovnej 
obnove, pričom o jej úspešnosti hovoria i 
údaje prevzaté z jeho diára.
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tislava 1946. - M acurek, J.: Déjiny M aďara a 
uherského štátu. Praha 1934, s. 136-174, 177-180, 
184-198.

2í,Pirigyi, I.: A m agyarországi górôgkatoliku- 
sok torténete. I.Nyíregyháza 1990, s. 142 - Basilo- 
vits, R.P.J.: Brevis notitia fundationis Theodorí 
Koriatovits olim  ducis de Munkacs. Pars.II. Casso- 
viae 1799, s. 3.-12, 82. - Chobot, F.: Jézus Krisztus 
egyházának torténete. III. Budapest 1907, s. 232.

3// Pirigyi, I.: c.d.s. 192.
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G. J. KOČIŠ 
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Gregor z Nisy v Kapadocii
Žena sa stáva veľkou pri mužovi, brat 

pri bratovi menším. Táto pravda sa usku
točnila na Gregorovi z Nisy, ktorý sa na
rodil v Cézarei okolo roku 335.

Starší brat Bažil, biskup v Cézarei, za- 
tisol do pozadia tohto velikána Cirkvi. Ba
žil sa zrazu zaskvel a aj pomery ho 
vyzdvihli. Nevidel, aké bohatstvo duše 
skrýva v sebe jeho utiahnutý brat a aj 
Gregor sám mal pred veľkým bratom urči
tý komplex menejcennosti. Pritom všet
kom je veľmi samostatným človekom. 
Nepotrebuje oporu a neprijíma Bazilove 
pozvania samoty. Rastie sám. Naozaj, tre
ba pritímiť svetlá, aby zažiaril drahokam...

Skončil rétorskú školu a stal sa reční
kom. Chlieb mal v rukách. Celkom nor
málny človek, zaľúbil sa a oženil velmi 
skoro. A tu mal šťastie ako málokto. Jeho 
žena bola pre neho skôr anjelom než že
nou. Bola mimoriadne vzdelaná a vynika
júca kresťanka. Gregor ju mal velmi rád. 
Keď zomrela, naziánsky biskup ju vo svo
jej reči nad hrobom nazval "pravá svätica, 
vzorná žena jedného kňaza."

Svojho veľkého brata obdivoval, ale 
nechal ho stúpať k svojmu nebu. No na 
sestru Makrínu bol nerozlučne naviazaný. 
Gregor napísal jej životopis a nazýva ju 
"moja duchovná učiteľka". Dlho ju opla
kával.

Keď Bažil zrazu potreboval biskupa, 
spomenul si na Gregora. Menoval ho bis
kupom v Nise. Gregor to nerád prijal. Ho
voril, že ho donútil brat. Nemal rád 
vynášanie seba, ale videl potrebu, a tak s 
tým súhlasil. Čoskoro si získal veľkú auto
ritu. Kázal z hĺbky duše tak, aby tomu 
všetci rozumeli. Pre veľké úspechy si ho 
protivníci vzali na mušku. Vinný bol pre
to, že nekonal zlo a ešte viac preto, že 
konal dobro! Teda musel zmiznúť. Áriám 
ho obžalovali, že premrhal cirkevné ma
jetky, že luxusne žije. No Gregor z celej 
duše bránil chudobu a žil pre chudobných. 
Avšak aj najideálnejší trestný zákonník sa 
dá zúžiť na túto prax: Vinný je ten, koho 
my považujeme za nebezpečného. Tak 
bol odstránený Gregor z biskupstva.

Po smrti cisára Valenta opäť obsadil 
stolec nisského biskupa. Návrat bol veľ
kým triumfom. Sám píše. "Od vzrušenia a 
nadšenia ma takmer rozmačkali!" Aj bis
kupom je milé, keď ich ľudia majú radi.

Keď zomrel brat Bažil, Gregor vstal 
zmŕtvych. Dosiaľ bol skrytým slnkom nad 
horizontom. Nebola to bratova vina. Dve 
veličiny sa často prekrývajú. Žiari tá, čo je 
obrátená k svetlu. Napokon Gregor mal 
povahu, ktorá sa nevedela vnucovať.

Keď sa už stal chýrnym ako vynikajúci 
teológ, skvelý rečník, snem v Antiochii 
roku 379 mu zverí delikátnu úlohu vizito- 
vať cirkvi v Ponte. Občania Sebasty v Ma
lom Arménsku si ho zvolili za metro
politu. O statočných sa ludia vždy a všade 
trhajú. V Arábii nahradzoval ariánov ľuď
mi nicejského vierovyznania. Vykonal vi- 
zitáciu aj v Jeruzaleme. Gregor pred ničím 
nezatvára oči. V správe o cirkvi v Jeruza
leme píše: " Je tu oveľa viac neporiadku 
než nábožnosti."

Na chýrnom Druhom ekumenickom 
koncile v Carihrade roku 381 Gregor je 
najvýznačnejšou osobnosťou. Mal skvelú 
privítaciu reč. Snem potvrdil nicejské vie
rovyznanie a ešte viac ho precizoval v 
spojitosti s náukou o Svätom Duchu. Ob
novil odsúdenie ariánov, sabeliánov, apo- 
linaristov a iných siekt.

Po smrti manželky Teozébie v roku 
385 sa Gregor utiahol do samoty a oddal 
sa rozjímaniu a písaniu. Po roku 394 strá
ca sa po ňom stopa.

Bažil je praktický človek, Gregor je 
mysliteľ, spisovateľ, filozof, dogmatik, 
apologéta a mystik. Komentoval Správu o 
stvorení sveta, dokazujúc, ako velmi je v 
súlade s rozumom. Spracoval Pieseň pies
ní, a tak sa ponoril do mystiky lásky. Má 
vynikajúce traktáty o modlitbe a o blaho- 
slavenstvách. V dialógu so sestrou Makrí- 
nou podáva náuku o duši a vzkriesení. 
Asketické diela hovoria o povolaní kres
ťanstva, o pravej askéze, o dokonalosti... 
Gregor sa vo všetkých svojich spisoch, 
najmä v štúdiu Svätého písma, dotýka 
mystickej oblasti. Pre neho je prehlbova
nie sa vo Svätom písme cestou ku kontem
plácii, k pozdvihovaniu k Bohu, prienik 
do božskej intimity.

Vraví sa, že spomedzi trojice Kapadó- 
čanov je najväčším mystikom. Vraj je 
väčším filozofom než Bažil a Gregor Na
ziánsky. Veľký vplyv mal na neho Orige- 
nes, hlavne pri zdôvodňovaní dogmy o 
Najsvätejšej Trojici.

Mlčanlivosť a utiahnutosť sú zavše dô
kazom nezávislosti ducha. A Gregor je 
naozaj samostatný. Má svoje náhľady, 
zdôvodnené presvedčenie. Toto mu sťaži
lo vzťahy s bratovým nástupcom. Metro
polita neznášal, že ho prevyšuje jeho 
podriadený. Preto treba byť väčší než po
stavenie a ľudia takými spravidla nie sú. 
Tu majú pôvod niektoré nedorozumenia. 
Veľkí sú veľkými aj v nížine. Mali zostá
vajú malými aj vo výške.

Podľa knihy Hviezdy, ktoré nezapadajú - 
Yves Ivonides 

spracovala Sr. REGINA

Jozef TÓTH

Ot áz k a
Čo sa tu vlastne stalo, 
keď všetko je, ako dávno bolo.
Roky plynú a kalendár hltá dni.
Prečo sl smutný pri bohatom stole 
a pod lôžkom tvojím striehne úzkosť

vždy?
Obchody sú otvorené 
a ceny sa prechádzajú hore i  dolu 
a veže sa dívajú do ľudských duši 
a nikto nepočúva zvonenieI 
Už všetko máš, 
postoj trochu, ostaň!
Nežeň sa, stlchnl.
Počúvaj tep srdca.
Bude ti raz vyčítať 
a zastane.
A kam by si chcel potom 
so stojacim srdcom, 
so stojacou riekou?
Oči tí vravia, že sa stále búriš, 
že v noci ti čosi vzácne ukradli.
Iba nevieš vravieť, i keď pýtajú sa, 
tisíckrát pýtajú horliví žandári:
Čože vám to vzali, 
kedy, ako, 
koho udať chcete?
A ty hľadíš svojím sivým pohľadom 
a vravíš iba sebe:
Čo sa tu vlastne stalo, 
keď všetko je, ako dávno bolo, 
len úzkost a hľadanie ma súri 
hľadať, čo sa stratilo.
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tak číta každý večer pod prikrývkou a svie
ti si baterkou.

V elko lep ý  o b jav
Jeden večer číta v 27. žalme desiaty 

verš: "I keby ma opustil môj otec, moja 
matka, Boh sa ma vždy ujmeí" "A čo keď 
je  tomu skutočne tak?" Prebehne Zuzke 
hlavou. "Potom teda vôbec nesúhlasí, že 
ma nikto nechcel. Potom naozaj ma Boh 
prijíma i  mňa takú, aká som. To musím 
vedieť presnejšie!" Čoskoro nájde nieko
ho, ku komu má dôveru, ten je j vysvetľuje: 
"Boh je  tvoj Otec na nebi a v Ježišovi 
Kristovi ti ukazuje svoju lásku. Ježiš je  tvoj 
najlepší priateľ, ktorý je  vždycky nablízku, 
pomáha ti, a j keď  ho nemôžeš vidieť. Je
žiš ťa vždycky miloval, preto s ním môžeš 
v modlitbe hovoriť a povedať mu, čo máš 
na srdci a čo ťa trápi." Zuzka premýš
ľa: "Keď tomu tak je, tak chcem ti Ježišu 
Kriste patriť!"

Potom sa definitívne rozhodla a nasle
dujúceho večera sa prvýkrát modlí:"Pane 
Ježišu, ďakujem ti, že si ma vždycky milo
val, príď  prosím do môjho srdca. Chcem s 
tebou ž iť Odteraz nechcem byť bez teba." 
Od tohto okamžiku Zuzka hovorí: je  tu 
niekto, kto ma miluje. Zuzka dostáva od
razu odvahu k  životu. í keď  na ňu doiieha 
ešte mnoho ťažkosti a cíti sa niekedy 
smutná a osamelá. Ježiš Kristus je  s ňou, 
rozumie je j a má ju  rád. Nie je  sama!

To p la tí nielen pre Zuzku, ale i pre teba. 
Trebárs nemáš taký osud ako Zuzka, ale 
máš iné problémy  -  vlastné alebo v rodine, 
kde žiješ. Rodičia sa rozvádzajú, alebo 
majú problém s alkoholom, alebo žiješ v 
strachu, násilí a bez lásky. Ježiš ťa pozná 
a vie, ako sa ti darí. Môžeš sa mu so 
všetkým zveriť. On ťa počuje, je  ti nablízku 
a chce ti byť po boku ako verný priateľ. 
Povedz mu, čo ťa trápi, on ti rozumie viac, 
ako ktokoľvek z ľudí. Obráť sa v dôvere na 
neho. A. PÚCHER

preložila M.R.

H ro zná  noc
"Ahoj, Zuzka, učila s i sa matiku?" Marti

na však nedostáva žiadnu odpoveď. "Po
zri, nebuď taká namyslená, čo nič 
nehovoríš?" Zuzka sa odvracia "Nechaj 
ma na pokoji" - je  je j krátka odpoveď. 
Najradšej by chcela vykríknuť: "Ach, kiež 
by to bol len zlý sen!" - A le od včera sa 
všetko zmenilo .. Vidí pred sebou matku, 
ako pred ňou večer stála. Bola hrozne 
rozčúlená, plná zlosti. Každé je j slovo za
siahlo Zuzku akoby uhodil kladivom. "A 
aby si do budúcnosti vedela, ty nie si naše 
vlastné dieťa. Tvoja vlastná matka ťa vô
bec nechcela mať! Vzali sme si ťa k  nám z 
detského domova. Ale veľmi s i nás skla
mala. Stále si tak neposlušná a náladová. 
Klameš nás a kradneš. Keď sa to nezlep
ší, musíš ísť späť do domova. Priali sme si 
iné dieťa."

N ič  u ž  n em á  zm y s e l
Po týchto slovách sa pre Zuzku zrútil 

celý svet, takto teda je ! Ja nie som ich 
vlastné dieťa. Môžu ma strčiť do domova, 
kedy sa im zachce. V nasledujúcich týž
dňoch a mesiacoch m usí Zuzka stále 
myslieť na onú hroznú noc. Mňa si nikto 
neprial, som tu len nedopatrením! Prečo 
teda musím vôbec žiť? Odvtedy sa je j nič 
nedarí. "Kam zase pozeráš, už zase sní
vaš? Nebuď taká tvrdohlavá! Z  teba nikdy 
nič nebude!", hovoria učitelia. V škole lieta 
jedna pätka za druhou. Nakoniec vylúče
nie zo školy. Zuzka nemá už na nič chuť. 
A prečo aj. Nikto má nemá naozaj rád. A 
pretože sa Zuzka tak divne správala nikto 
nemal záujem sa s ňou baviť. Vo svojom 
nešťastí sa uzaviera sama do seba stále 
viac a viac: "Keby som aspoň nemusela 
žiť"

Isk ie rka  n áde je
"Poď so mnou dnes k  mladým", týmito 

slovami ju  pozýva jedného dňa Martina. 
Pretože je  Zuzka stále sama, dá si tento-

krát povedať. Páči sa je j tam. Avšak ne
rozumie, o čom sa tam vlastne hovorí. O 
živom Bohu, ktorý stvoril nebo i zem a 
všetko, čo na nej žije. O tom. že Boh 
pozná každého človeka a miluje ho.

Zuzka sa trochu hanbí, že chodí do tohto 
"zbožného" krúžku. Preto nikomu o tom 
nič nehovorí, ale tiež sa v spoločenstve 
mladých na nič nepýta. Tajne si však do
ma z knihovníčky vytiahne starú bibliu. 
Chce sa z nej dozvedieť viac o Bohu. 
"Prečítam si aspoň vety, ktoré sú tučné 
vytlačené", tak si Zuzka predsavzala. A

Ilustračná snímka

ľGB®[ÍQ©DLD O j]
Starý židovský príbeh rozpráva o 

rabínovi Jowosbenovi ako o vzor
nom príklade učenosti a zbožnosti, 
obdivovanom , ale aj strašnom . Pre
tože rabín bol taký učený a nábož
ný, že sa hriešny človek nemohol 
naňho pozrieť bez toho, že by od 
l’aku a hanby nezom rel. No s takou  
zbožnosťou so strašným i následka
mi nebol Boh spokojný. Zavolal si 
Jowosbena k sebe a povedal: "Je 
dobré, že si taký učený. A le nie je  
dobré, že kvôli tebe sú všetky moje 
deti v nebezpečenstve sm rti. Odíď  i 
preto preč zo svojej vlasti a choď

tam , kde ťa nikto nebude môcť vi
dieť!"

Boh chráni slabých a nezrelých. 
Nam iesto toho, aby prezentoval ra
bína ako žiarivý príklad, posiela 
vzorného  a nábožného do púšte. 
A tu je  ta istá spolupatričnosť Bo
ha so slabým i a pochybujúcim i, 
ktorí často  "narážajú" na evanje
lium. S hriešnikm i Pán stoloval, 
ukrižovaném u zločincovi prisľúbil 
svoje kráľovstvo, ale svojich ver
ných priateľov, ktorí si chceli re
zervovať m iesta vedľa kráľovské
ho trónu, ostro  odm ieta.

Aké to  šťastie pre nás, že náš ne
beský Otec je oveľa radšej m ilosrd
ný ako spravodlivý.

A ešte n iečo si m ôžem e odniesť 
z príbeho rab ína Jow osbena: Se- 
baochraňu júca a iných obviňujú
ca zbožnosť je  sm rteľná, pretože  
slabých, neistých  a cestu  hľadajú
cich neposilňu je , a le  ešte viac  
zneisťuje. A p retože nechápe, že z 
B ožieho pohľadu niet m ajstrov ani 
profíkov, sú len ním  m ilovaní za
čiatočníci.

Chriastian FELDMAN 
preložila M. R.
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YYSioyujcme s t o ju  y b n c n o i t
List adresovaný  prešovskému d ie cé zn em u  biskupovi Mons. Jánovi Mirkovi
Začiatkom minulého roka náš 12 ročný syn 

Peter náhle ochorel. Bola mu zistená tá naj
zákernejšia diagnóza - myoblastická leuké
mia krvi, ktorá je najťažšia forma rakoviny. 
Napriek tomu, že náš syn bol prakticky ne
ustále pod lekárskym dozorom, uvedená 
diagnóza nám bola oznámená až v značne 
pokročilom stave.

Náhle sme sa ocitli v najzúfalejšej situácii 
vo svojom živote. Chceli sme zachrániť svoj
ho syna.

Všetci poprední odborníci vo svete sa jed
noznačne zhodujú, že je v prvej fáze liečby 
leukémie nevyhnutné podávanie kombino
vanej cytotoxickej liečby a to opakovane. 
Táto liečba má za cieľ potlačiť leukemický 
proces - navodiť úplný ústup ochorenia, bez 
čoho transplantácia kostnej drene nie je 
možná. Na takúto náročnú liečbu naša rodi
na nemala potrebné finančné prostriedky.

Náš syn nezavinil zúfalý stav financovania 
nášho zdravotníctva, ani celkove ťažkú hos
podársku situáciu celej krajiny. V tejto ťažkej 
chvíli sme sa obrátili o pomoc na Vás, otec 
biskup, a na všetkých veriacich. V neuveri

teľne krátkom čase ste našu prosbu realizo
vali.

Vďaka Vašej výzve Vy a Vaši farníci nám 
poskytli nezištnú pomoc. Vďaka ich dobrote 
a štedrosti rástlo konto života nášho syna. 
Tiež sme sa dozvedeli, že prvým iniciátorom 
doslova hnutia za Petrov život bol náš vdp.

Jozef Vološin z Belže, ktorý nášho syna krs
til, neskôr viedol na prvé sväté prijímanie a 
ktorému Peter na Nový rok 1994 ešte netu
šiac ťažkú chorobu, miništroval.

V takejto náročnej skúške ľudskosti verej
nosť má právo vedieť o svojej štedrosti. Za
tiaľ priame náklady na liečbu v nemocnici si 
vyžiadali dva milióny Sk. Dnes po veľmi ná
ročnej prvej fáze máme svojho syna doma. 
Liečba leukémie je dlhodobá.

Za tento prejav dobra Vám úprimne ďaku
jeme a pokiaľ uznáte za vhodné, prosíme

tlmočiť poďakovania tisícom dobrých ľudí, 
ktorí bez pátosu v tichom odrieknutí vedeli 
nájsť aj v chudobných, tenkých peňažen
kách peniaze pre Petrov život. I keď peniaze 
v prípade hrajú dôležitú úlohu, pretože bez 
nich by liečba nebola možná, napriek tomu 
vieme i veríme, že zdravie nášho syna a 
doterajšie úspechy v liečbe sú nielen úspe
chom lekárov ale hlavne milosrdenstvom náš
ho Pána Boha. My, rodičia, môžeme s čistým 
srdcom povedať, že nič tak nepomohlo Peť
kovi a nám v tomto ťažkom zdravotnom pos
tihnutí ako vrúcna každodenná modlitba a 
pevná viera, že Pán života a smrti je milosti
vý a nám pomôže. Vďaka Pánu Bohu za to, 
že najzákernejšia choroba ustúpila a teraz 
my, Petrovi rodičia, vo svojich modlitbách 
prosíme Boha, aby sa už nikdy nevrátila.

Záverom nášho poďakovania v mene náš
ho veľmi ťažko chorého syna týmto Vás pro
síme o modlitbu za nášho Petra, ktorá v 
danej chorobe môže byť jediným spojencom 
Peťovho života, za čo sú Vám vdáční Peťovi 
rodičia.

Bartolomej a Mária RÁZUSOVCI

ôteátcý do&fe (Aetùwtoàtc
(Za každú správnu odpoveď 3b, 

za neúplnú 1b)
Aký som ?
1. Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?
2. V ktorej modlitbe je zahrnutá naša vie

ra?
3. Vymenuj sedem sviatostí
4. Poznáš šesť hlavných právd?
5. Vymenuj desať Božích prikázaní
6. Kto založil Cirkev?
7. Koho ustanovil Ježiš Kristus za svojho 

nástupcu?
8. Ako delíme Sväté písmo?
9. Kolko osôb je v jednom Bohu?

10. Ako sa volá hriech, ktorý na nás prešiel 
od prvých ľudí?

11. Na koľko častí delíme sv. ruženec?
12. Ako voláme tri Božské osoby jedným 

menom?

od O do 9 bodov:
Máš veľmi slabé vedomosti. Sú to základ

né veci, ktoré má ovládať každý dobrý kres
ťan. Alebo ty si iba kresťan? Nie. Ty určite 
chceš byť dobrý kresťan a verím, že sa to 
všetko doučíš! Nedaj sa zahanbiť svojim ka
marátom!

od 10 do 18 bodov:
Tvoje vedomosti sú trošku lepšie, ale na 

dobrého kresťana je to predsa len málo. 
Chybné odpovede sa nauč a otestuj sa ešte 
raz. Výsledok ťa istotne poteší.

19 až 27  bodov:
Možno povedať, že si dobrý, ale predsa to 

len nestačí. Ty môžeš byť lepší! Tvoje vý
sledky sú toho dôkazom. Stačí, aby si si to 
zopár raz prečítal (zopakoval) - a si výborný! 
Neveríš? Posluchni a uvidíš! Áj v škole chceš 
radšej jedničku ako trojku.

28 až 33 bodov:
Je chvályhodné, že si dosiahol až toľko 

bodov! Na výbornú však nevieš. Snaž sa 
ešte trošku! Ty predsa musíš byť výbor
ný!

36 bodov:
Si výborný! Blahoželám! Ale aby si bol 

vynikajúci, musíš žiť podľa týchto prikázaní a 
aj zachovávať ich! Tak bude mať z teba ra
dosť otec, mama, starí rodičia..., ale najmä 
Pán Boh.

A k si nevieš poradiť:
1. Otče náš
2. Verím v Boha
6. Ježiš Kristus
7. sv. Petra
8. Starý a Nový Zákon
9. Tri božské osoby: Otec, Syn a Duch

Svätý
10. Dedičný hriech
11. Radostný, Bolestný, Slávnostný
12. Najsvätejšia Trojica

Kde v lá dne  h riech , p o -s ie -la š  ma.

_________ G . h $

Kde zva -d a  a z losť, p o -s ie -la š  ma. Daj Pa-ne B o -ž í po  - ko j, ro z -le j ho  v  duši kaž-

Q )n M G e  J> I ,  . & e  <- v....I J  L ......} f . í ___t-

i j ;  ; i (--f V i  í
Ja kri-čím  nie a  v ra -v ím  dosť.

POSIELAŠ MA
Text a hudba : Anton Mesároš

dej, by  ka žd ý  z nás Ť a  m o - hol za -n ie s t da - lej, da  - lej.

Kde pýcha a pád rozmohli sa, 
kde vášeň zúri, posielaš ma, 
človek sa bráni Tebe Pane,
Ty však víťazíš v tejto dráme.
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P r i h o v o r  S v ä t é h o  O t c a  J á n a  P a v l a  I I .  n a  V i a n o c e  1 9 9 4

O  Ú C T E  K  Ž I V O T U
Z balkóna na Svätopeterskom námestí 

na sviatok narodenia Ježiša Krista Svätý 
Otec Ján Pavol II. pozdravil národy vo 
vyše 50-tich svetových jazykoch, pričom 
udelil svoje apoštolské požehnanie URBI 
ET ORBI. Nás -Slovákov- osobitne po
zdravil slovami: "Milostiplné a radostné 
vianočné sviatky."Predtým mal Svätý 
Otec vianočný príhovor zameraný na 
uplynulý Rok rodiny. Toto posolsvo vám 
prinášame v skrátenej podobe.

Moje tohtoročné vianočné posolstvo sa 
zameriava predovšetkým na rodiny. Na 
konci roka, ktorý bol Rokom rodiny. Týmto 
posolstvom by som chcel pripomenúť, ako 
som vo februári r. 1994 povedal rodinám 
celého sveta prostredníctvom im adreso
vaného listu. Chcel by som sa poďakovať 
za všetky plody,čo Rok rodiny priniesol 
jednotlivým cirkevným spoločenstvám v 
krajinách všetkých svetadielov. Nespo
četné sú podujatia uskutočnené v týchto 
mesiacoch v prospech rodiny. Svoje sláv
nostné zavŕšenie mali v nezabudnuteľ
nom stretnutí rodín, ktoré prišli z celého 
sveta na Námestie Sv. Petra v dňoch 8. a
9. októbra. S akou radosťou sme vtedy 
oslávili tento sviatok, počas ktorého rodi
na, ktorá je malou domácou cirkvou, bola 
prítomná skutočne ako všeobecná. Uká
zalo sa, kolko tvorivého úsilia sa vynaloži
lo,len aby sa ukázala vznešenosť man
želstva a rodín v duchu vyjadrenia konšti
túcie GAUDIUM ET SPES, a aby sa roz
behli činnosti na jej posvätenie. Keď toto 
všetko spomínam z hĺbky srdca mi vychá
dza prosba: "Svätá rodina,veď nás svojím 
príkladom a ochraňuj nás."

Ježiš prosí nebeského Otca, aby všetci 
boli jedno, je to prosba, ktorú vyslovil vari 
deň pred svojím umučením. Prosba, ktorú 
so sebou prináša už vo chvíli svojho naro
denia: "Otče, daj, aby boli jedno ako sme 
my jedno." Vari, v tej chvíli neprosil aj za

S O L ID A R IT U  S
jednotu ľudských rodín, isteže sa najprv 
modlil za jednotu cirkvi avšak rodina pod
porovaná zvláštnou sviatosťou je živou 
bunkou cirkvi. Dokonca podľa náuky Ot
cov je to malá domáca cirkev. Ježiš teda

prosil od svojho príchodu na svet, aby 
všetci, čo v neho uveria, prejavovali svoje 
spoločenstvo počínajúc hlbokou vzájom
nou jednotou svojich rodín. Veď táto jed
nota je obsiahnutá od počiatku v Božom 
zámere s manželskou láskou, v ktorej má 
rodina svoj pôvod. Môžeme si teda mys
lieť, že Ježiš sa modlil za posvätnú a zá
kladnú jednotu každej rodiny. Modlil sa za 
jednotu Božích detí, za jednotu v pravde a 
láske. On, ktorý dal sám seba ako pravý 
dar tým, že prišiel na tento svet, prosil, 
aby všetci ľudia, čo tvoria rodinu, sa stali

pre jej dobro úprimným darom jeden pre 
druhého, manželia, manželky, rodičia a 
deti, všetky generácie tvoriace rodinu, aby 
každý obetoval svoj osobitný podiel. Rodi
nám chcem teraz odovzdať svoj pozdrav, 
priania, ktoré pramenia v tajomstve Pá
novho narodenia. Boží Syn, ktorý si prišiel 
medzi nás cez teplo rodinného krbu, udeľ 
všetkým rodinám, aby sa vzmáhali v láske 
a blahé celého ľudstva cez úsilie o vernú 
a plodnú jednotu, úctu k životu a snahu o 
bratskú solidaritu so všetkými. Nauč ich, 
aby sa kvôli tomu zriekli egoizmu, pretvár
ky a nezriadeného zháňania sa za vlast
ným prospechom.

Keď hľadím na rodiny vo svetle Božieho 
narodenia, nemôžem nezaletieť v mysli k 
velkej ľudskej rodine, ktorú, bohužiaľ, trápi 
pretrvávajúci egoizmus a násilia.

V závere svojho príhovoru Sv. Otec Ján 
Pavol II. s velkou bolesťou v srdci pouká
zal na tragédie vojny, ktoré sú výrazom 
egoizmu, ľahostajnosti a nelásky /Balkán, 
Kaukaz, Angola, Burundy, Sudán, Alžír
sko a ďalšie ohniská svárov/.

Sv. Otec vyriekol túto modlitbu: "Pro
sím Pána, maličkého a bezbranného, 
ako sa nám ukazuje v jasličkách, aby 
vzbudil v každom srdci nehu a súcit. 
Ježiško, zotri slzy detí, pohľad starého a 
chorého, pohni mužov, aby odhodili 
zbrane a padli si do náručia vo všeobec
nom objatí pokoja. Milosrdný Ježišu, vy
zvi národy, aby zničili múry vytvorené 
biedou, nevedomosťou a nevšímanos- 
ťou, prenasledovaním a neznášanlivos
ťou. Božské betlehemské dieťa, Ty si 
ten, ktorý nás spasíš tým, že nás oslo
bodíš od hriechu. Ty si pravý a to jediný 
Spasiteľ, ktoré, ľudstvo často hľadá vo 
svojom tápaní. Boh pokoja, dar pokoja 
pre celé ľudstvo, príď do sŕdc všetkých 
ľudí a všetkých rodín, Ty buď naším po
kojom a našou potechou."

V apoštolskej konštitúcii Sacri Cá
nones, ktorou bol promulgovaný 
Kódex východného cirkevného prá
va (CCEO) Svätý Otec Ján Pavol II. 
vyjadril želanie, aby každá miestna 
cirkev pristúpila ku kodifikácii parti- 
kulárneho práva, pri ktorom bude 
zohľadnený II. vatikánsky koncil a 
vlastná tradícia miestnej cirkvi.

S velkou radosťou môžeme konšta
tovať, že historické a právne podkla
dy pre kodifikáciu partikulárneho

práva našej gréckokatolíckej cirkvi 
pripravil o. Cyril Vasiľ, SJ, v doktor
skej práci Le fonti canoniche delia 
chiesa catholica bizatino-slava nelle 
eparchie di Mukačevo e Prešov a con- 
fronto con CCEO (Právne pramene 
katolíckej cirkvi byzantsko-slovan- 
ského obradu v eparchii Mukačevo a 
Prešov v porovnaní s Kódexom káno
nov východného cirkevného práva).

Doktorskú prácu, ktorá má 353 
strán, o. Cyril Vasiľ, SJ, obhájil dňa

21.decembra 1994 na Pápežskom vý
chodnom inštitúte v Ríme. Veríme, že 
toto velké a významné dielo pre nás - 
gréckokatolíkov - vyjde v dohľadnom 
čase aj v slovenčine.

Novém u doktorovi východného  
cirkevného práva o .C yrilovi Vasi- 
ľovi,SJ, k tom uto veľkém u úspe
chu zo srdca b lahoželám e a pre
volávam e na M noho rokov, šťast
ných rokov.

O.Ján BABJAK, SJ
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O Matka Tereza, mnohí ľudia 
na svete obdivujú vás, ako aj 
vašu prácu. Chceli by ste im 
poslať nejaký osobitný od
kaz?

Áno, a to je odkaz veľmi jed
noduchý. Milujte iných, ako ich 
miluje Boh. Keby sme milovali 
druhých, nedovolili by sme, aby 
bolo na Zemi tolko utrpenia. 
Tiež by som chcela zdôrazniť, 
že mnoho ľudí si dnes neuvedo
muje, aká dôležitá je  rodina. Ke
by sme mohli vrátiť lásku do 
rodín, zmenil by sa svet.
□ Pracuje s vami velký počet 
dobrovoľníkov. Odkiaľ sú?

Sú z celého sveta. Niektorí 
zostanú dlhý čas, iní niekolko 
mesiacov, ale mnohí sa vracajú 
navštíviť nás. Boh bol k  nám veľ
mi dobrý a vždy nám poslal úpl
ne odovzdaných dobrovoľníkov. 
Ako vidíte, našu prácu by sme 
nemohli bez nich robiť. Všetci mi 
hovoria, že po návrate domov 
sa cítia byť úplne iní ako pred 
odchodom. Medzi dobrovoľník
mi vládne nádherná harmónia. 
Všimnite si iba rozdielne rasy, 
ku ktorým patria. Tak, ako je to 
vo svete. Naši dobrovoľníci prí
du sem do Domu Matky na svä
tú omšu o 6. hodine ráno a 
potom sa rozchádzajú za prá
cou do domov, kde pracujú. A 
všetko, čo im dávam, je  šálka 
čajú!
□ Sú všetci dobrovoľníci ka
tolíci?

Neviem, nepýtam sa ich. Viem 
iba to, že sem prichádzajú, lebo 
chcú pomáhať. Sú medzi nimi 
chorí, lekári a máme tu veľa štu
dentov. Je tu aj veľa starších 
ľudí, ktorí už majú na chrbáte 
veľa krížikov a predsa chcú po
máhať tým, čo sú menej šťastní 
ako iní.
□ Prečo ste sa rozhodli v ro
ku 1946 založiť nový rád Mi
sionárky lásky - Sestry Matky 
Terezy?

Pretože som cítila, že je  to veľ
mi dôležité, lebo sme potrebo
vali nový sľub, ktorý by nás

zaväzoval venovať svoj život 
chudobným. Naším "privilé
giom" je pracovať s chudobný
mi, pretože sú symbolom 
utrpenia Krista na Zemi. Preto 
sa im musíme venovať.
□  Prečo je také dôležité od
riekanie vo vašom ráde?

Ako môžeme pochopiť utrpe
nie, ak sami netrpíme? Iba pros
tredníctvom odriekania môžeme 
sami zakúsiť chudobu. Musíme 
mať čisté srdce, aby sme mohli 
pomáhať.
O Čo znamená pre vás súcit, 
Matka?

Ježiš Kristus povedal: Milujte 
blížneho svojho, ako som ja mi
loval vás. To je to, čo ja rozu
miem pod slovom súcit.
□  Odkiaľ beriete peniaze na 
udržiavanie svojich centier vo 
svete?

Boh sa na nás díva. Dobrí ľu
dia sú s nami a každý deň pri
chádzajú peniaze. Velká časť 
peňazí pochádza z obetovania. 
Napríklad žena môže ísť na nie
kolko obedov a kúpiť si šaty, ale 
minie namiesto 200 rupií iba 
150. Tých 50, ktoré ušetrila, ve
nuje chorým a chudobným.
□  Na čo dávate peniaze vo 
vašej organizácii?

Hneď ako prídu aj odchádza
jú. Väčšina sa však minie na 
potraviny. Iba na ryžu dávame 
mesačne 100 000 rupií. Peniaze 
sú väčšinou od malých a nie od 
bohatých darcov. Vládu infor
mujeme o všetkom, čo dostane
me. Je to tak lepšie, pretože to 
znamená, že nemáme čo skrý

vať. Najkrajšie je, že dávajú všet
ci, hinduisti, moslimovia, kresťa
nia. Je to ako s vtákmi a kvetmi, 
peniaze sami prichádzajú, ne
musíme ich pýtať.
O Dávajú vám iba zámožnej
ší?

Nie, dávajú dokonca aj naj
chudobnejší. Minule prišiel je 
den chudobný tulák a vraví: 
"Všetci vám dávajú, ja vám tiež 
chcem dať 20 pajsov." Rozmýš
ľala som, čo mám robiť? Ak si 
peniaze zoberiem, tento chudák 
nebude mať potom na jedlo, ale 
ak ich nezoberiem, veľmi mu 
ublížim. Tak som ich zobrala a 
on bol veľmi spokojný, pretože 
dal Matke Tereze z Kalkaty, aby 
pomohla chudobným. Takéto 
veci sa predtým nikdy nestávali, 
ale teraz už áno, pretože ľudia 
vidia, aký je to dobrý pocit dať. 
Napríklad ten mladý pár, ktorý 
prišiel, aby som im požehnala. 
Práve sa zobrali a darovali mi 10 
000 rupií. Povedali, že mali malú 
svadbu, bez šiat pre nevestu, 
bez slávnostnej večere a pozva
li na ňu iba najbližších príbuz
ných. Povedali, že to tak urobili, 
lebo chceli dať chudobným to, 
čo ušetria.
□  Sú dary potrebné a dôleži
té pre vašu prácu?

Áno, sú dôležité, pretože pot
rebujeme kúpiť jedlo pre ľudí, 
ale dôležitejšie je, aby pomáhali 
pri práci. Samy peniaze nemôžu 
urobiť to, čo robíme my.
□  Prečo si myslíte, že je pre 
každého také dôležité môcť 
dávaťiným?

"SÉáiá

Dávanie očisťuje srdce a po
máha priblížiť sa k Bohu. Ale 
rovnako veľa dostanete za to. 
Ľudia mi veľa dali, oveľa viac, 
ako som ja dala im. Existuje je 
den velký bengálsky zvyk, pod
ľa ktorého musíš pred obedom 
zobrať misku ryže a dať ju  chu
dobným.
O Matka Tereza, pri istej prí
ležitosti ste povedali, že jed
ným z najväčších ziel je nebyť 
nikým pre nikoho. Čo ste tým 
mysleli?

Najhorším zlom našich dní nie 
je  malomocenstvo ani tuberku
lóza, ale pocit, že vás nikto ne
má rád. Ľudia potrebujú byť 
milovaní, každý jeden, či sú to 
už alkoholici, toxikomaní, prosti
tútky alebo chorí na AIDS. Bez 
lásky ľudia zomierajú. Pozrite sa 
okolo seba a uvidíte, že je  ešte 
väčšia chudoba ako byť bez 
chleba.
□  Ktosi napísal, že beriete 
deti hinduistom a meníte ich 
na katolíkov. Je to pravda?

Musíme si ctiť náboženské 
presvedčenie druhých, iba tak 
môže byť mier vo svete. V na
šich domoch sú moslimovia, 
šiíti, hinduisti, kresťania, a my 
rešpektujeme náboženské pre
svedčenie každého z nich. Boh 
stvoril všetkých s jedným cie
ľom: milovať a byť milovaný.
O Je v Kalkate AIDS velkým 
problémom?

Je to problém, ale ľudia ho 
ešte za problém nepokladajú. 
Chorých na AIDS náme aj v na
šom Dome pre umierajúcich, ale 
nevieme kolkých, pretože naším 
cieľom nie je  určovať diagnózu. 
My sa o nich iba staráme a dá
vame im lieky, keď ich potrebu
jú. V Bombaji je  to väčší 
problém, najmä medzi prostitút
kami, a preto sme tam otvorili 
Dom chorých na AIDS. 
n  Pomáhate chorým na AIDS 
alebo iba tzv. "nevinným obe
tiam"? Chceme povedať, či 
sestry nie sú menej ochotné 
pomáhať homosexuálom a to- 
xikomanom?

Nezaujíma nás, ako choro
bu dostali. V mojich očiach sú 
všetci rovnakí, či už ide o sve
tových štátnikov alebo o pros
tých ľudí, čo žijú v uliciach 
okolo tohto domu. Už roky po
máham chorým na AIDS, vi
dela som ich zomierať po
kojne, častokrát s úsmevom 
na perách. Pomáham chorým 
na AIDS z celého sveta, vrá
tane Anglicka, Španielska, 
Talianska či USA.

Expres 46/94
(Pokračovanie 

v budúcom čísle)
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slávnostnú atmosféru básničkami a pc >- 
ničkami.

Otec biskup vo svojej homflii veriacich po
vzbudzoval vo viere a v zachovaní dedič
stva viery pre ďalšie generácie. Aby svoje 
srdcia a domovy otvárali šíreniu evanjelia, 
aby boli ostražití pred nástrahami moderné
ho sveta, zlým a nemravným reklamám. V 
závere svätej liturgie, ktorú otec biskup slú
žil a obetoval zaveriacich a ich duchovného 
otca, poďakoval všetkým, ktorí sa o túto milú 
slávnosť pričinili. Ocenil 48 rokov intenzívnej 
dušpastierskej činnosti duchovného otca 
Ďulaja a za jeho neúnavnú činnosť v Ban
skom i na predchádzajúcich farnostiach ho 
vyznamenal udelením titulu arcidekana. Du
chovný otec za prejavenú česť sa srdečne 
poďakoval.

Po skončení sv. liturgie otec biskup po
žehnával deti, čo iste v nich zanechá spo
mienku na celý život.

Celá slávnosť sa niesla v znamení hlbo
kej lásky a porozumenia, veľmi dôstojne, 
na vysokej kultúrnej i duchovnej úrovni.

Nielkolko veriacich sa rozhodlo v naj
bližšom období pre rekonštrukciu interiéru 
chrámu, už teraz pozvali otca biskupa 
opäť na návštevu ich obnoveného chrá
mu. veriaci z Banského

f  m m » u
Gréckokatolícki veriaci v dedine Ban

ské, okr. Vranov, dňa 4. decembra 1994 
boli svedkami mimoriadnej duchovnej 
slávnosti. V  tento deň si pripomenuli via
ceré dôležité udalosti.

Uplynulo 320 rokov, keď prapredkovia v 
Banskom uprostred dediny na nevelkom 
kopčeku vybudovali príbytok Pánov - 
gréckokatolícky chrám. Je cennou histo
rickou pamiatkou a zároveň najstarším v 
okrese. Viacerí v tento slávnostný deň vy
zdobili svoj chrám prekrásnou kvetinovou 
dekoráciou ako prejav ich hlbokej vďaky 
za to, že Boh z velkej lásky k ľuďom pre
býva v tichosti oltárnej sviatosti stále me
dzi nimi ako dávno predtým.

Druhým dôvodom osláv bolo životné ju 
bileum - 75 rokov správcu farnosti otca 
Vasila Ďulaja, titulárneho dekana. Za 48 
rokov kňazskej činnosti mnohých upevnil 
v pravej viere. Stále sa modlí a žehná 
svojim duchovným deťom. Ako dobrý otec 
je s nimi v každej životne dôležitej situácii. 
Krstí ich deti, požehnáva a vyprosuje mi
losti pre mladomanželov, tiež modlitbami 
odprevádza na večný odpočinok ich dra
hých zosnulých. Veriaci za to všetko ďa
kovali slovami piesne: Dobrý pastier náš, 
za nás modlíš sa, to cez tvoje ruky sa k 
nám denne skláňajú nebesia. Ďakovali 
Nebeskému Otcovi za prostredníka medzi 
zemou a nebom.

Stredobodom osláv bolo privítanie sí
delného otca biskupa Mons. Jána Hirku. 
Bola to skutočne mimoriadna udalosť, le
bo ani najstarší obyvatelia sa nepamätajú 
na vizitáciu otca biskupa v ich dedine. 
Všetci sa na túto chvíľu nekonečne tešili 
a pripravovali. Veriaci privítali otca bisku
pa spôsobom podľa starého slovanského 
obyčaja chlebom a soľou. Starosta obce 
a kurátori srdečne otca biskupa privítali a 
pozvali do ich chrámu. Deti umocňovali

Posviacka obnoveného chrámu
Dňa 20. novembra 1994 prežívali veriaci 

obce Cernina velkú duchovnú radosť, keď 
medzi nich zavítal sídelný biskup prešovský 
Mons. Ján Hirka, aby im posvätil obnovený 
farský chrám sv. Kozmu a Damiána.

J.E. otca biskupa pri chráme privítal sta
rosta obce a kurátori staroslovanským spô
sobom chlebom a soľou. Pri dverách chrámu 
tohto vzácneho hosťa privítal správca far
nosti Mgr. o. Pavol Litavec a tí najmenší - 
duchovným programom a kyticou kvetov. 
Potom nasledovala svätá liturgia, ktorú spolu 
s otcom biskupom koncelebroval správca 
farnosti Mgr. Pavol Litavec, okresný dekan 
zo Šarišského Štiavnika o. kan. Andrej Duj- 
čák, o. Mons. kan. Andrej Rojkovič z Rešo- 
va, tajomník biskupského úradu o. Peter

Rusnák, Spirituál kňazského seminára otec 
Vladimír Skyba a o. arcidekan Mikuláš Vladi
mír, assenzor, z Bardejova.

V kázni otec biskup zdôraznil úzke spoje
nie veriacich s Petrovým stolcom a cerninský 
chrám prirovnal ku katedrále. Na slávnosti 
boli prítomní aj hostia zo zámoria p. Jozef 
Suchý s manželkou z Toronta, ktorí boli v 
tomto čase na návšteve v Prešove sídelného 
otca biskupa.

Na konci sv. liturgie sa správca farnosti 
poďakoval otcovi biskupovi za vykonanie po
sviacky, kňazom, ako aj všetkým prítomným, 
ktorí sa pričinili o opravu chrámu. Slávnosť 
sa skončila pápežskou hymnou a mnoholit- 
stvijem.

Mgr. o. Pavol LITAVEC

Kronika 

sídelného 

biskupa 

Mons. Jána HIRKU
20.11. - Bratislava, KBS rokovanie o rešti
túciách
21.11.- Cernina - odpust Kozmu a Damiá
na, posviacka chrámu
25.11. - Prešov, slávnostný koncert na zá
ver Roka rodiny vo františkánskom kostole
28.11. - Banská Bystrica, stála rada KSB
30.11. - Košice, sviatok sv. Ondreja - 
stretnutie s kňazmi Košickej diecézy
3.12. - Praha - inštalácia kardinála M. Vl
ka
4.12. - Banské - sv. liturgia pri príležitosti 
320.výročia chrámu a 70 r. výročia narode
nia miestneho správcu
5.12. - Prešov - stretnutie s primátorom
9.12. - Bratislava - pohreb o. Dr. Štefana 
Ujhelyiho
13.12. - Prešov - kňazská vysviacka dia
kona Ludvika Šťastného

Mons. Ján HIRKA, prešovský biskup, 
a pracovníci gréckokatolíckeho bis
kupského úradu touto cestou ďakujú 
všetkým, ktorí nám vyjadrili svoje bla
hoželania k vianočným a novoročným 
sviatkom a takisto želajú všetko najlep
šie, pevné zdravie a hojnosť Božích mi
losti všetkým našim veriacim v roku 
1995.

Jubileá  k ň a zo v
RNDr. o. Bartolomej LEŠKO, DrSc. 

správca farnosti Vol’a, 45. výročie ordinácie 
(01.01. 1950) 

o. Ján ZUBER, na odpočinku v Koši
ciach, 75. narodeniny (14. 01.1920) 

o. Pavol KOMPÉR, správca far. Klenov, 
65. narodeniny (25. 01. 1930) 

o. Viktor Gejza TRESSA, CSsR, tit. ar
cidekan, na odpočinku v Levoči, 90. naro
deniny (29. 01. 1905) a 65. výročie or
dinácie (30. 01. 1930)

PhDr. Július BOKŠAY, tit. arcidekan, 
na odpočinku v Košiciach, 80. narodeniny 
(30. 01.1915) 

o. Mikuláš SOBOTA, tit. arcidekan, na 
odpočinku v Košiciach, 55. výročie ordiná
cie (30. 01. 1940) 

o. Viktor SKORODENSKÝ, sídelný ka
nonik, výpomocný duchovný v Košiciach, 
80. narodeniny (31. 01.1915)

SPIEVALI SPOLOČNE O LÁSKE, 
KTORÁ JE LÁSKOU JEŽIŠA KRISTA

V Prešove pred budovou Divadla Jo
náša Záhorského uskutočnil sa vianoč
ný ekumenický koncert cirkví v tomto 
meste pôsobiacich. Duchovným slo
vom obohatil toto stretnutie pomocný 
biskup prešovskej diecézy Mons. Milan 
Chautur, CSsR.



STRANA 13 ZO ŽIVOTA DIECEZY SLOVO 2/95

C LITURGII SVÄTÉHC JAKUBA
Dňa 24. novembra v Katedrálnom chráme 

sv. J. Krstiteľa v Prešove slúžil Mgr. Vojtech 
Boháč Liturgiu sv. apoštola Jakuba za asis
tencie bohoslovcov teologickej fakulty. Pri 
tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor 
Mgr. o. Vojtecha Boháča, ktorý na prešov
skej teologickej fakulte prednáša hodiny li- 
turgiky.

•  Kto bol iniciátorom slúženia tejto 
svätej liturgie?

- Bohoslovci druhého ročníka v minulom 
roku, teda terajší tretiaci.

•  Aký je rozdiel medzi Liturgiou s v. 
Jána Zlatoústeho a Liturgiou sv. Jaku
ba?

Dlhšie modlitby, slávnostné vchody cez 
celý priestor chrámu., je  jedno čítanie aj zo 
Starého zákona, číta sa uprostred chrámu, 
namiesto cherubínskej piesne sa spieva 
Zamíkni každý človek. Na niektoré prosby

diakona ľud nič neodpovedá a mnohé iné 
rozdiely, ktoré treba vidieť.

•  Aký bol zámer slúženia tejto s v. litur
gie?

Zámer bol poznať aj túto liturgiu, aby sme 
plnšie chápali liturgiu sv. Bažila a sv. Jána 
Zlatoústeho.

•  Kde všade vo svete sa Liturgia sv. 
apoštola Jakuba praktizuje?

Praktizuje sa v Jeruzaleme, v Alexandrii, v 
Belehrade, na ostrove Zakynt, 23. októbra v 
deň pamiatky sv. Jakuba.

•  Kedy budeme mať možnosť byť opä
tovne účastní tejto svätej liturgie?

Našli sme pochopenie a dostali sme sú
hlas od nášho biskupa Mons. Jána Hirku k 
slúženiu tejto liturgie. Verím, že deň sv. 
apoštola Jakuba - teda 23. októbra záujemci 
budú môcť byť účastní Liturgie sv. Jakuba. _ 

Za rozhovor ďakuje A. MESÁROŠ

AKTIVITA CIRKEVNÝCH áKÔL

SCHEMATIZMUS 
NÁŠHO BISKUPSTVA
Na sklonku minulého roka vyšiel 

Schematizmus Gréckokatolíckeho pre
šovského biskupstva. Z poverenia sí
delného biskupa Mons. Jána Hirku ho 
zostavili o. Mons. Ján Gajdoš, generál
ny vikár, a o. František Citbaj, riaditeľ 
biskupského úradu.

Ide o veľmi potrebnú publikáciu obsa
hujúcu všetky podstatné údaje o bis
kupstve, jeho vytvorením, jeho 
biskupoch, súčasné zloženie komisii 
biskupského úradu, informácie o perso
náliách Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulty UPJŠ, prehľad dekanátov, 
farností a základné životopisné údaje o 
duchovných otcoch, ale I rehoľníkoch a 
rehoľniciach. V závere sú uvedené tiež 
najnovšie telefónne čísla farských úra
dov. Je to naozaj veľmi dobre zostavený 
prostriedok pre komunikáciu.

ŠTEFANOVSKÁ RADOSŤ
v Koncom minulého roku vo farskej obci 
Štefanovce a jej filiálnych obciach v To- 
varnianskej Polianke, v Hudcovciach a 
Topoľovke, ktoré sú v duchovnej správe 
otca Juraja Červeného, prežilo spoločen
stvo veriacich radostné a hodnotné chví
le pri príležitosti návštevy milostivého 
obrazu Klokočovskej Panny Márie.

Pri tejto príležitosti farnosť Štefanov
ce poctil svojou návštevou okresný de
kan z Humenného otec Vasiľ Kormanik, 
ktorý slúžil svätú liturgiu.

Počas prítomnosti tohto putujúceho, 
vzácneho a milostivého daru cirkvi pre
biehala duchovná obnova - sväté litur
gie, pobožnosti, sviatosť zmierenia, sv. 
prijímanie, duchovné slovo, nábožné 
piesne. Na modlitbách sa zúčastňovalo 
velké množstvo mládeže, dospelých a 
starších veriacich. Duchovné teplo na
čerpané z povzbudivých slov duchov
ných otcov prenášali z chrámu veriaci 
do svojich domovov, rodín a na praco
viská. Spoluúčasť rímskokatolíckych 
duchovných otcov v pobožnostiach 
umocňovalo potešenie z prítomnosti 
obrazu a zo spolupatričnosti vo velkej 
katolíckej rodine, tých, ktorí sa utiekajú 
k Bohorodičke. J. MICHANČO

KONCERT CHVÁL
Dňa 18. decembra 1994 z iniciatívy p. 

J. Maršala sa uskutočnilo v Sabinove 
stretnutie náboženských mládežníc
kych skupín zo všetkých cirkevných 
spoločenstiev v Sabinove.

Cieľom stretnutia bola spoločná chvá
la Nebeského Otca, ako aj spoločné 
modlitby za zblíženie sa llidí a prehĺbe
nie sa v kresťanskom spôsobe života v 
meste.

Nosnú časť programu, ktorý sa niesol 
v ekumenickom duchu, vytvorila evan
jelická mládežnícka skupina. Za grécko
katolícku farnosť Božského Srdca 
Ježišovho v Sabinove sa pripojila k 
modlitbám a chválou dievčenská mlá
dežnícka skupina so spevmi a sprievod
ným slovom oslavujúcim vtelenie a na
rodenie Ježiša Krista.

Prítomní obyvatelia mesta po ukonče
ní programu bez ohľadu na náboženskú 
príslušnosť rozchádzali sa do svojich 
domovov rozhodnutí chváliť Boha ok
rem piesní aj životom. o.V. BOHÁČ

školský úrad v Košiciach Dr. Macák. Pred
stavil školského brata Gregora, ktorý vo svo
jej prednáške vysvetlil zásady pedagogiky 
sv. Jána De La Salle. Pri charakteristike sú
časného stavu mládeže na Slovensku po
znamenal, že sa naša mládež za štyridsať 
rokov nevychovávala. Vidno to na kriminalite 
mládeže. Preto treba mládež ozdraviť, pra
covať s ňou v duchu De La Sallianskej vý
chovy, podľa ktorej treba mládež pripraviť 
dobre pre život, mať pred očami potreby na
šich žiakov. Učiť tak, aby sme u nich rozvíjali 
ducha kritiky. Je dôležité objaviť u žiakov 
vzťah k predmetom, byť im k dispozícii, zau
jímať sa o ich rast, modliť sa za nich. Otázky 
viery a vedy majú byť v súlade. Tomu vždy 
nebolo tak. Treba žiť v súlade s dnešným 
svetom, oboznámiť sa s rôznymi kultúrami a 
prispôsobiť sa.

Po jeho prednáške učitelia a katechéti pra
covali v sekciách, kde venovali pozornosť 
etickým a pracovno - odborným otázkam 
svojho predmetu.

Toto stretnutie učiteľov a katechétov cir
kevných škôl ukázalo, že okrem odborných 
poznatkov je potrebné žiakov vychovávať v 
duchu Desatora, kresťanských morálnych 
zásad, pričom v tomto výchovno - vyučova
com procese veľmi významnú úlohu hrá pe
dagóg, jeho vysoká odbornosť, pre
svedčivosť a morálny príklad.

F.V.
SZS sv. Bažila Velkého

Na sklonku minulého roka na Strednej 
zdravotníckej škole sv. Bažila Velkého sa 
uskutočnil metodický deň cirkevných škôl. 
Na pozvanie Diecézneho školského úradu v 
Košiciach ako organizátora sa na ňom zú
častnilo viac ako sto učiteľov a katechétov z 
cirkevných škôl z Košickej a Prešovskej die
cézy, ale aj z iných krajov Slovenska.

Metodický deň sa začal sv. liturgiou, 
ktorú slúžil otec biskup Mons. Ján Hirka 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove. Vo svojej homílii vychádzal z 
evanjelia o zvestovaní archanjela Gabrie
la Panne Márii, že porodí Ježiša, Božieho 
Syna. Gabriel tu vystupuje pedagogicky, 
vedie rozhovor s Pannou Máriou tak, ako 
aj pedagógovia majú viesť rozhovor so 
žiakom a dať mu možnosť a čas, aby sa 
prejavil.

Otec biskup upozornil na mnohé ne
bezpečenstvá dnešného sveta pre mla
dých ľudí, ako sú narkománia, televízne 
inscenácie, masmédiá vôbec. Chýba tu 
zodpovednosť tých, čo pripravujú také
ho relácie, píšu nevhodné články, dovo
ľujú a umožňujú rozširovať porno
grafickú tlač, čím devastujú mravný život 
mladých ľudí. Preto v tomto období čaká 
na pedagógov veľká zodpovednosť za 
výchovu mládeže.

Metodický deň potom pokračoval v pléne, 
kde prítomných privítala riaditeľka školy Sr. 
MUDr. Nikolaja Mydlíková a za Diecézny

Slovenský Orol, 
miestny klub gréc
kokatolíkov v Pre
šove usporiadal 
počas vianočných 
prázdnin halový 
futbalový turnaj,
o ktorom píšeme 
na strane 16.

Na zábere sú 
účastníci z celej 
prešovskej diecé
zy-

Snímka a. m.
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SVÄTÍ MESIACA
15. január -  Pavol Thébsky a Ján 

Pavol Thébsky bol pustovník, ktorý 
ako prvý žil v samote pustovne od svo
jich 16 rokov do smrti. Zomrel v roku 
341, pôvodom bol z mesta Téby.

Ján sa narodil v Konštantinopole v 
zámožnejšej rodine. Od rodičov dostal 
knihu evanjelií v miniatúre. Mladý vstú
pil do kláštora akiménov (bedliacich). 
Zomrel okolo roku 450.

16. január - Peter v okovách 
S v. Peter bol prikovaný v žalári v Jeru

zaleme okovami. Anjel ho z nich zázrač
ne vyslobodil. Eudokia, manželka cisára 
Teodózia, ich dostala do daru od patri
archu Juvenála. Jednu časť poslala aj 
do Ríma svojej dcére Eudoxii.

17. január - Anton Velký 
Narodil sa okolo roku 251/52 v Kome, 

v Egypte. Keď raz počul slová evanjelia: 
"Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, 
čo máš a rozdaj chudobným" /Mt 19,21/. 
Všetko, čo mal, rozdaj a utiahol sa do 
púšte ako pustovník. Žil prísnym živo
tom. Mal mnoho nasledovníkov. Zosnul 
vo vysokom veku 17. januára 356. Te
lesné pozostatky sú uložené v Chráme 
St. Julien v Arles vo Francúzsku.
18. január - s v. Atanáz a Cyril, bisku

p i Alexandrie 
Sv. Atanáz sa narodil okolo roku 295 

pravdepodobne v Alexandrii. Ako mla
dík bol žiakom sv. Antona Velkého na 
púšti. V roku 328 bol zvolený ?.a biskupa 
Alexandrie. Ako účastník I. nlcejského 
snemu horlivo bránil správne učenie 
proti bludárovi Ariovi. Niekolkokrát mu
sel pred neprajníkmi utekať a skrývať sa. 
Zomrel 2. mája 373.

19. jsn u ár-sv . M akarEgyptský  
Narodil sa okolo roku 301. Patril k žia

kom a nasledovníkom sv. Antona Velké-

ho. Zil prísnym a tvrdým asketickým ži
votom od 30. roku svojho života až do 
svojej smrtí okolo roku 391.

20. január - sv.Eutym  Velký 
Narodil sa v roku 376/77 v Melitine. 

Vyučoval a na kňaza ho vysvätil biskup 
Otreis z Melitiny. Zároveň ho určil aj za 
predstaveného kláštora v meste. Keď 
mal 29 rokov, išiel do Svätej zeme. Usa
dil sa pri Jeruzaleme, kde ho mnísi zvo
lili za svojho predstaveného. Zomrel v 
roku 473 po kajúcom živote.

21. január - sv. Maxim 
Pôvodom bol z Konštantinopolu. Bol

tajomníkom cisára Heraklía. Neskôr sa 
stal rehoľníkom. Veľmi rozhodne sa po
stavil proti nesprávnej náuke ariánov a 
proti monoteletitom. Cisár Konštanc mu 
dal odťať ruku a vytrhnúť jazyk. Zomrel 
vo väzení 13. augusta 622.

22. január- sv. Timotej 
Narodil sa v Lystre. Bol žiakom a po

mocníkom sv. Pavla. Z poverenia sv. 
Pavla sa stal prvým biskupom Efeza- 
nov. Sv. Pavol mu adresoval dva listy. 
Zomrel mučeníckou smrťou koncom pr
vého storočia. Najprv pochovaný v Efe- 
ze, neskôr v Carihrade. V súčasnosti sú 
jeho pozostatky uložené v talianskom 
meste Termoli.

23. január - Kliment Ancyrský 
Narodil sa v Ancyre. Jeho Otec bol

pohan, matka kresťanka, ktorá zomrela 
mučeníckou smrťou. Kliment sa dostal 
do domu svojej tety, kde sa naučil dob
ročinnosti, za ktorú bol zvolený za bis
kupa mesta. Boh ho obdaril mocou robiť 
zázraky. Po mnohých mučeniach okolo 
roku 312 bol sťatý.

24. január - Xénia, úctyhodná 
Žila v V. storočí. Bola dcérou rímskeho

senátora. Pri krste dostala meno Euzé- 
bia. Nechcela vstúpiť do manželstva. 
Utiekla z domu do Alexandrie. Dostala 
sa do ženského kláštora, kde prijala me-

no Xénia. Stala sa príkladom dokonalé
ho rehoPného života.

25. január •  sv. Gregor Bohoslovec 
Narodil sa asi v roku 330 v mestečku 

Arianze, kde bol jeho otec biskupom. 
Bol spolužiakom a priateľom sv. Bažila 
Velkého. Po príchode z Atén domov pri
jal krst a neskôr kňazskú vysviacku. V 
roku 372 sa stal aj biskupom v Sasime, 
neskôr v Konštantinopole a Nariapze. 
Zomrel v Arianze v roku 389/390 a tam 
bol aj pochovaný.
26. jan u ár- sv. Xenofón a spoločníci 

Xenofón bol pôvodom z Konštantino- 
pola. Bol dobre situovaný hmotne, preto 
poslal svojich synov na štúdiá. Dostali 
sa do Svätej zeme, kde pri Jeruzaleme 
vstúpili do kláštora. Stalo sa tak v VI. 
storočí.

27. január - Prenesenie ostatkov 
sv. Jána Zlatoústeho 

Sv. Ján Zlatoústy zomrel 14. septem
bra 407 v Komani na ceste do vyhnan
stva. 27. januára 438 preniesli jeho 
telesné pozostatky do Konštantinopola 
a tam ho pochovali v Chráme sv. Apoš
tolov - čo spomína aj sv. liturgia v tento 
deň.

28. január - sv. Efrém Sýrsky 
Narodil sa okolo roku 306 v meste Ní- 

sibis v Sýrii. Matka a tamojší biskup ho 
vychovali kresťansky. Pôsobil ako dia
kon, ostatné svätenia neprijal. Po invázii 
Peržanov sa utiahol do Edessy. Napísal 
veľa hymien, zvlášť mariánskych ale aj 
iné. Zomrel 9. júna 373.

29. január - prenesenie ostatkov 
sv. Ignáca 

Sv. Ignác zomrel mučeníckou smrťou 
v Ríme. Telesné pozostatky pochovali v 
Antiochii. Pred perzským nebezpečen
stvom boli uchránené rozkazom cisára 
Teodózia II. Boli prenesené do Ríma a 
uložené v chráme sv. Klimenta.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

Z VÝROČÍ ROKU ’95
2. JANUÁRA - 30. výročie vysviacky 

Mons. Michala Rusnáka, CSsR, na bis
kupa pre gréckokatolíckych Slovákov v 
Kanade.

18. JANUÁRA - 145. výročie naro
denia gréckokatolíckeho kňaza, pedagó
ga, básnika, publicistu a rodoľuba 
Júliusa I. Stavrovského-Popradova.

19. JANUÁRA - 75. výročie nedoži
tých narodenín gréckokatolíckeho kňa- 
za-jezuitu, profesora, historika a 
obrancu a organizátora gréckokatolíkov 
o. Michala Lacka, rodáka z Krásnej nad 
Hornádom.

31. JANUÁRA - 40. výročie smrti 
univ. profesora ThDr. Mikuláša Russná- 
ka, pápežského preláta a kanonika pre
šovskej eparchie.

8. FEBRUÁRA - 135. výročie naro
denia o. Jeremiáša Lomnického, OSBM,

zakladateľa sestier služobníc Nepoškvr
nenej Panny Márie.

10. FEBRUÁRA - 110. výročie smrti 
akad. maliara a autora mnohých obrazov 
v našich chrámoch Vojtecha Klimkoviča.

17. FEBRUÁRA - 5. výročie biskup
skej vysviacky Mons. Jána Hirka.

25. FEBRUÁRA - 5. výročie smrti o. 
Štefana Pappa, publicistu a redaktora 
gréckokatolíckej tlače.

13. MARCA - 5. výročie smrti rehoľ
ného kňaza o. Mikuláša Ďurkáňa, CSsR.

17. MARCA - 20. výročie smrti litur
gického priekopníka a autora modliteb
nej knižky Chváľme Boha (1941) o. 
Pavla Spišáka.

30. MARCA - 130. výročie smrti ka
nonika prešovskej eparchie, básnika a 
rodoľuba Alexandra Duchnoviča.

6. APRÍLA -1110. výročie smrti slo
vanského vierozvesta arcibiskupa sv. 
Metoda.

14. APRÍLA - 55. výročie smrti kri- 
ževského biskupa Mons. ThDr. Dionýza 
Njaradiho, ktorý v rokoch 1922-27 bol 
apoštolským administrátorom prešov
skej eparchie.

15. APRÍLA - 80. výročie nedoži
tých narodenín zaslúžilého kňaza a 
člena výboru Spolku sv. Cyrila a Meto
da o. Pavla Tirpáka, správcu farnosti v 
Sečovciach.

28. APRÍLA - 45. výročie nainsceno- 
vaného tzv. prešovského "P" soboru, na 
ktorom bola vyhlásená likvidácia grécko
katolíckej cirkvi.

1. MÁJA - 65. výročie nedožitých 
narodenín gréckokatolíckeho kňaza, 
básnika a redaktora gréckokatolíckej 
tlače o. ThDr. Emila Korbu.

14. JÚNA - 1670. výročie slávnost
ného otvorenia 1. nicejského snemu, 
ktorý zvolal pápež Silvester I.

pk



LITURGICKY KALENDÁR
Y roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B ". 

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom)
16. január, pondelok, 

apoštol Peter v okovách, 
záv. spomienka (biela)

Antifóny: každodenné, Tropar: Rím  
si neopustil. Sláva Kondák: Oslavuje
me. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Po celej zemi. Kol 1, 1-6: Milosť Vám  
a pokoj od Boha, nášho Otca. M k 10, 
1-12 : 1 pristúpili farizeji a pokúšali ho. 
Spev na prij.: Po celej zemi.

17. január, utorok,
Anton Velký, úctyhodný,

záv. spomienka (biela)
Antifóny: každodenné, Tropar: Otče  

Anton. Sláva Kondák: Predstavený ot
cov. I teraz: podľa predpisu. Proki
men: Spravodlivý sa teší. Heb 12, 
5-7.11: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou  
výchovou. Mt 6, 1-4: A  tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 
Spev na prij.: Vo večnej pamäti.

18. január, streda,
sv. Atanáz a Cyril, biskup, 

záv. spomienka (biela)
Začína sa týždeň modlitieb za jedno

tu kresťanov. Tropar: Keď ste šírili. 
Sláva Kondák: Vodcovia a biskupi. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Spra
vodlivý sa teší. Heb 1 3 ,7 -1 6 : Nezabú
dajte na dobročinnosť a vzájomnú 
pomoc. Mt 5, 14-20: M esto postavené 
na návrší sa nedá ukryť. Spev na prij.: 
Vo večnej pamäti.

19. január, štvrtok, Makar 
Egyptský, úctyhodný (biela)

Menlivé časti zo štvrtka alebo o úc
tyhodnom. Kol 1, 16b-20: On je  hla
vou tela, Cirkvi. M k 10, 2 8 -3 1 : Tu sa 
ozval Peter.

20. január, piatok, Eutym Veľ
ký, úctyhodný, záv. spomienka 

(biela)
Tropar: Veseľ sa, neúrodná púšť. Slá

va Kondák: Narodenie tvoje. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Svätým a 
slávnym. Rim 12, 12-18: Žite v pokoji 
so všetkými ľuďmi. M t 6, 5 -6 : Už do
stali svoju odmenu. Spev na prij.: V ez
mem kalich spásy.

21. január, sobota, Maxim, 
úctyhodný (biela)

Menlivé časti zo soboty alebo o úc
tyhodnom. Kol 2, 6-8 : Vynikajte vo 
vzdávaní vďaky. Mk 10, 35 -40 : Tu k 
nemu pristúpili Zebedejovi synovia 
Jakub a Ján.

22. január, 31. nedeľa 
po ZSD - 3. po Zjavení Pána 

Timotej, apoštol, Anastáz, 
úctyhodný (biela)

Radový hlas je  druhý, ev. na utiemi 
je  druhé. Antifóny: nedeľné. Tropar:

Keď si zostúpil. Sláva Kondák: Vstal si 
z hrobu. I teraz: podľa predpisu. Proki
men: Mojou silou a chválou je  Pán. Rim  
13 ,8 -1 0 : Láska nerobí zle blížnemu. Lk  
6 ,4 3 -4 9 : Hlboko kopal a základy polo
žil na skalu. Spev na prij.: Chváľte Pána.

Týždeň po tretej nedeli 
po Zjavení Pána

23. január, pondelok, 
Kliment Ancyrský, 
biskup - mučeník

Menlivé časti z pondelka (biela), ale
bo o biskupovi muč. (červená). 2 Tim  
4 , 1-5: Príde čas, keď neznesú zdravé 
učenie. Lk 11, 37 -42 : A  farizej sa za
čudoval.

24. január, utorok,
Xénia, úctyhodná (biela)

Menlivé časti z utorka alebo o úcty

hodnej. 2  Tim  4 , 16-18: Nech sa im to 
nepočíta. L k  11, 4 3 -4 8 .5 3 -5 4 : Strojili 
mu úklady, aby niečo podchytili z jeho 
úst.

25. január, streda,
Gregor Bohoslovec, biskup, 

záv. spomienka (biela)
Tropar: Pastierska palica. Sláva. 

Kondák: Výrečnosťou jazyka. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Milujem 
ťa, Pane. 1 K or 13, 11-13: A  tak teraz 
ostáva viera, nádej a láska. Jn 12, 24- 
2 6 : Kde som  ja , tam bude aj môj slu
žobník. Spev na prij.: Vo večnej 
pamäti.

26. január, štvrtok, Xenofón 
a spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo štvrtka (biela) alebo 
mučeníkoch (červená). Tit 1, 7 -9 : B is
kup ako B oží správca. Lk  12, 8-12: 
Duch Svätý vás v tú hodinu poučí.

27. január, piatok, 
Prenesenie pozostatkov

sv. Jána Zlatoústeho
M enlivé časti z piatku (červená). Tit

1, 10-16 : Tvrdo ich karhaj, aby boli 
zdraví vo viere. Lk  1 2 ,2 2 -3 1 : Vy ste o 
kolko viac, ako vtáci.

28. január, sobota,
Efrém Sýrsky,

úctyhodný (biela)
Menlivé časti zo soboty alebo o úc

tyhodnom. Tit 2 , 1-5: Ty však hovor, 
čo zodpovedá pravému učeniu. Lk 12, 
4 9 -5 3 : Oheň som prišiel vrhnúť na 
zem.

29. január, Nedeľa o Zachejovi, 
sv. Ignác, biskup a mučeník 

(biela)
Radový hlas je  tretí, ev. na utiemi je 

tretie Antifóny: nedeľné. Tropar: V e
seľte sa, nebesá. Sláva. Kondák: Vstal 
si slávne. I teraz: podľa predpisu. Pro
kimen: Spievajte Bohu nášmu. Rim
13, 11-14:  Žim e počestne ako vo dne. 
M t 9, 9-13:  Prečo váš učiteľ jedáva s 
mýtnikmi a hriešnikmi? Spev na prij.: 
Chváľte Pána.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ



M ®  l á ť i f
Dnes kupón ^

Ak sa chcete zapojiť do našej 
súťaže, ktorá pozostáva z 24 vie
roučných,biblických otázok mô
žete tak urobiť. Od čísla 1 - 12 
náchádzate vždy na tomto mieste 
kupón z dvoma otázkami. Tieto 
nám všetky spolu pošlite do re
dakcie po skončení súťaže. Ak va
še odpovede budú správne, máte 
šancu zlosovaním získať nejakú 
vecnú cenu.

(Kupón a/1935)

Otázky:
3. Biblia pozostáva z Nového a 

Starého zákona, kolko kníh má 
Nový zákon a kolko Starý zákon

4. Apokalypsa znamená "odha
lenie", zjavenie ohľadom Božieho 
súdu, napíš, ktorá novozákonná 
kniha o tom pojednáva.

III. ROČNÍK VIANOČNÉHO 

FUTBALOVÉHO TURNAJA
V ktorejsi básni som čítal, ako priatelia pozvali ježiša 

na futbalový zápas. Urputne sa bojovalo. Ježiš nadše
ne tlieskal. Keď sa ho jeden z prítomných opýtal, 
ktorému mužstvu fandí, odpovedal, že nikomu. Jedno
ducho ho teší hra. Tak podobne tešila hra mladých 
športovcov z prešovskej diecézy. Turnaj sa uskutočnil 
v radostnej vianočnej atmosfére dňa 27.decembra V 
Prešove pod patronátom pomocného biskupa mons. 
Milana Chautura, CSsR. Zorganizoval ho miestny klub 
Slov. orla pri gr. kat. chráme v Prešove v spolupráci s 
redakciou časopisu Slovo. Turnaj vyhrali chlapci z 
Fulianky, na 2. mieste skončili prešovskí bohoslovci,
3.- Kusín, 4.- Saleziáni Košice. Najlepší strelci finálo
vého turnaja boii: Ondrej Desiatnik a Marcel Ivan po 6 
gólov. Všetkým úprimne blahoželáme a tešíme sa na 
ďalšie podujatia. Zdar Boh!

Tabulka v skupinách:

A: skóre body
1. Fulianka 7:2 6
2. Bohoslovci 6:4 6
3. Sancta Maria 8:3 5
4. Mlynárovce 4:6 3
5. Redemptoristi 
B1

0:10 0

1. Kusín 5:5 5
2. Saleziáni Košice 6:6 5
3. Poša 6:7 4
4. Stropkov 6:5 3
5. Slovenský orol

gr. kat. Prešov 5:4 3

G réckokatolícky
dvojtýždenník

0 8 0 0 1  P R E Š O V  
t e l . . ' 0 9 1 / 7 2 3 7 8 3

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôštKošice,č.j.2542-PTTM -93,zodňa8.9.1993

Vyvolení už pred stvorením sveta
Boh si nás vyvolil vo svojom neko

nečnom všeobsahujúcom dokonalom 
poznaní ešte pred stvorením sveta, 
aby sme boli pred ním svätí a nepo
škvrnení v láske.

Je vôbec možné mať v sebe pred
stavu, ktorá by zodpovedala takémuto 
vyvoleniu? Je čo i len pomysliteľné, že 
už pred stvorením sveta existoval v 
mysli niekoho pojem môjho vlastného 
ja - ktorý bol svätý?

Cesta od stvorenia sveta až ku 
mne je fantastická cesta Božej lásky, 
ktorá napriek nespočítateľným zákru
tám náhod, zákonov, katastrof i úspe
chov vesmírneho vývoja a života 
všetkých mojich predkov neomylne 
viedla až ku chvíli, keď som sa narodil, 
až ku tomuto dnešnému dňu.

Tak nepochopiteľne a zvláštne bo
la a je vytváraná osobnosť, ktorú nazý
vam mojím vlastným menom.

Apoštol Pavol pripomína Efeza- 
nom hneď na začiatku svojho listu (Ef
1,3-6,15-18), aby sami seba, aby svoje 
vyvolenie chápali ako vesmírnu a bož

skú skutočnosť, ku ktorej od vekov 
smerovali všetky cesty stvorenia.

Vesmírna a božská skutočnosť... 
Ten, ktorý si nás od vekov vyvolil, aby 
sme boli svätí svojou láskou, vyvolil si 
nás v Ježišovi Kristovi. Lebo mimo Je
žiša Krista nie sme a nemôžeme byť 
svätí. Nachádzame sa teda nielen v 
srdci vesmírneho tajomstva, ale aj v 
srdci Boha. Vo svojej láské nás pred
určil, aby sme boli prostredníctvom 
Ježiša Krista prijatí za jeho deti a vzdá
vali chválu jeho milosti, ktorú nám dal 
skrze toho, ktorého najviac miloval.

Kde sme to teda?
V slovách Pavla ustupuje do poza

dia akékolVek určenie času a priesto
ru. Všetko je vnášané do sveta, v 
ktorom sa žiadna poloha nedá určiť 
inak ako súradnicami lásky.

I keď tomuto všetkému nemôžem 
porozumieť, jedno viem s určitosťou: 
ktosi ma od vekov miluje a prejavuje 
vellcý záujem o moju lásku.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Témy na Duchovnú obnovu pre rok 1995
Tento rok je v znamení prehĺbenia viery v 

Ducha Svätého a duchovného života, prí
prava na príchod Svätého Otca.

Január
Sviatosť krstu - skutočnosť vnútorného člo
veka (DeV III, 3 - 4)

Február
Duch Svätý - Duch Cirkvi ( v kontexte prípra
vy na príchod Svätého Otca) (DeV I, 7; III, 5 
-6)

Marec
Duch, ktorý usvedčuje svet z hriechu ( DeV
II, 1.2.3)

Apríl
Duch mení utrpenie na spásonosnú lásku 
(DeV II, 4.5.6)

Máj
Cirkev sa modlí s Máriou (DeV III,6)

Jún
"Prijmite Ducha Svätého!" - sviatosť birmo
vania (DeV I, 6; Christifideles laici)

Júl
Naše Cyrilo - metodské duchovné dedičstvo 
(Láska k Panne Márii a k Petrovmu Nástup
covi)

Fatimské soboty 1995  
s účasťou dekanátov

Dátum: Ľutina: Klokočov:

4. februára Bardejov T rebišov
4. maca Prešov Vranov
1. apríla Spišská Nová Ves Dobrá
6. mája Košice Humenné
3. júna Svidník Michalovce
1. júla Poprad - B. Bystrica Trebišov
5. augusta Stará Ľubovňa Vranov
2. septembra Bardejov Dobrá
7. októbra Prešov Humenné
4. novembra Spišská Nová Ves Michalovce
2. decembra Košice Trebišov

Slávnosť fatimskej soboty začína v Klokočové o 9.00 hod. a v Lutine o 9.30 hod. vždy 
modlitbou svätého ruženca, po ktorom nasleduje svätá liturgia.


